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(P) Konstantin Rusaków, Leonid Breżniew
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Edward Gierek na lotnisku w Moskwie.
Fot. CAF — TASS

MOSKWA (PAP). I sekretarz Komitetu Centralnego PZPR Edward Gierek przy
był 17 bm. do Moskwy z krótką przyjacielską wizytą na zaproszenie Komitetu
Centralnego KPZR.
Na moskiewskim lotnisku Edwarda Gierka powitali: sekretarz generalny KC
KPZR, przewodniczący Prezydium Rady Najwyższej ZSRR Leonid Breżniew; se
kretarz KC KPZR Konstantin Rusaków; członek KC KPZR, minister Boris Bugajew; członek Centralnej Komisji Rewizyjnej, doradca sekretarza generalnego KC
KPZR Anatolij Blatów; zastępca kierownika wydziału KC KPZR Georgij Szachnazarow oraz inne oficjalne osobistości.
Wśród witających byl ambasador PRL w Związku Radzieckim Kazimierz
Olszewski.
Na lotnisku Okęcie w Warszawie Edwarda Gierka żegnali członkowie Biura
Politycznego i Sekretariatu KC PZPR. (P)

Pokojowe posłanie dziennikarzy polskich
Plenum Zarządu Głównego SDP
★ Józef Borecki nowym przewodniczącym ZG
* Podziękowanie dla Jana Nfietkowskiego
(P) „Dziennikarstwo polskie wobec idei pokoju”
taki był
węzłowy temat plenarnego posiedzenia Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, które odbyło się 17 bm.
w Warszawie.
te licznymi inicjatywami
Plenum, które zebrało się w
w
służbie pokoju i postępu.
okresie szczególnym, kiedy na
Wyrażono przekonanie, że głos
świecie szeroko rozlega się głos
opinii publicznej odzwierciedla
sprzeciwu wobec planów pro
ny również w naszej prasie, ra
dukcji broni neutronowej, udiu i telewizji, a podnoszony w
wypukliło doniosłą rolę pra
obronie prawa do życia w po
cowników środków masowego
koju, jest realnym, liczącym się
czynnikiem współkształtującym
przćkazu w upowszechnianiu
bieg wydarzeń.
idei odprężenia, postępu i po
Cennym nurtem obrad było
koju, w urzeczywistnianiu naj
— w oparciu o dotychczasowe
bardziej fundamentalnych praw
doświadczenia i niemały doro
człowieka związanych z ży bek
polskiego dziennikarstwa —
ciem w wolności i pokoju.
wskazanie na nowe formy i

W obradach uczestniczył kie
rownik Wydziału Prasy, Radia
i Telewizji KC PZPR — Ka
zimierz Rokoszewskl.
Zarówno we wprowadzeniu w
tematykę plenum, dokonanym
przez wiceprzewodniczącego ZG
SDP — red. Janusza Roszkow
skiego jak i bogatej, wielowąt
kowej dyskusji wskazywano na
te wszystkie
skomplikowane
problemy, które w obecnej sy
tuacji międzynarodowej zagra
żają pokojowi w Europie i na
całym świecie, noszą w sobie
zarzewie zbrojnych konfliktów
z nuklearnym włącznie.
Podkreślano, że polskie dzien
nikarstwo, tak jak cały nasz
naród ma szczególne moralne
prawo do obrony idei pokoju
i bezpieczeństwa, prawo wspar-

Nadal chłodno
i deszczowo
Informacja własna
(P) Fala chłodu nie ustępuje.
W poniedziałek w południe ter
mometry wskazywały: od zera
st. w Lublinie, do plus 11 st.
W Słubicach. W Warszawie by
ło 3 st. Niemal w całym kraju
wystąpiły opady deszczu, a lo
kalnie śniegu i deszczu ze śnie
giem. W górach już od kilku
dni trwa śnieżna i mroźna zi
ma. Na Kasprowym Wierchu
było w poniedziałkowe połud
nie minus 5 st., a na Śnieżce
minus 7 st. Sypie śnieg. Opady
śniegu wystąpiły również na
całym Podkarpaciu.
Chłodna i deszczowa wiosna
panuje nie tylko w Polsce. W
poniedziałek rano chłodniej niż
w Warszawie (w stolicy noto
wano 3 st.) było w Sztokhol
mie, Brukseli. Paryżu, Buda
peszcie,
gdzie
termometry
wskazywały zaledwie 1 st.
W ciągu najbliższych 5 dni
ma być zachmurzenie duże z
rozpogodzeniami, okresami opa
dy deszczu lub deszczu ze śnie
giem. Temperatura w dzień od
8 do 10 st.; w nocy od minus
I st. do plus 2 st. Pod koniec
okresu prognozowanego możli
wo ocieplenie, (lat.)

możliwości przekazywania spo
łeczeństwu jakże złożonych pro
blemów
walki o pokojową
teraźniejszość i przyszłość.
Dążyć musimy — mówiono —
do zróżnicowania sposobów od
działywania na społeczeństwo,

prezentowania całokształtu pro
blemów i uwarunkowań zwią
zanych z urzeczywistnianiem idei pokoju i odprężenia.
Należy ukazywać dialektycz
ny związek między prawem do
życia w pokoju, a prawem do
pomyślnego rozwoju społeczne
go i gospodarczego. Jest tu
również miejsce na pokazywanie
obrazu i dorobku sil pokoju, de
mokracji i postępu na całym
świecie, a jednocześnie odpowie
dzialności, spoczywającej na tych
siłach, które nasilają „spiralę”
zbrojeń.
Wskazywać należy jeszcze mo
cniej na funkcjonowanie komp
leksów gospodarczo-militarnych
na Zachodzie Protest przeciwko
wprowadzaniu do arsenału mi
litarnego
broni neutronowej
jest w swej istocie — mówiono
— protestem przeciwko jakiej
kolwiek eskalacji zbrojeń.
(B) DOKOŃCZENIE NA STR. 2

(R) W dalszym ciągu nie ustają protesty społeczeństwa woj.
radomskiego przeciwko jakim
kolwiek próbom produkcji i roz
przestrzeniania broni neutrono
wej, które stanowią zagrożenie
dla pokoju światowego.
17 bm. uczestnicy sesji popu
larnonaukowej „Polityka terro
ru i zagłady na Ziemi Radom
skiej w latach 1939—1945” wśród
których znajdowali się m. in.
byli więźniowie hitlerowskich obozów zagłady, kombatanci II
wojny
światowej, robotnicy,
przedstawiciele inteligencji pra
cującej oraz grupa młodzieży
przyjęli wspólną rezolucję pro
testacyjną. W rezolucji potępio
no poczynania agresywnych kół
na Zachodzie, dążących do pro
dukcji bomby „N” i wprowa
dzenia jej na wyposażenie wojsk
paktu północnoatlantyckiego.
Rezolucję protestacyjną do
Ogólnopolskiego Komitetu Ob
rońców Pokoju wystosowała
również załoga oddziału tereno
wego Centrali Zbytu Wyrobów
Metalowych „Metalzbyt” w Ra
domiu. Czytamy w niej m. in.:
„Doświadczeni tragicznych skut
ków ludobójczej polityki faszyz
mu zdecydowanie protestujemy
przeciwko wyścigowi zbrojeń a
w szczególności atomowych. Żą
damy wprowadzenia zakazu bro
ni neutronowej, bomby „N” i
wszelkiej broni masowej zagła
dy. Chcemy żyć, uczyć się i pra
cować w pokoju dla wszech
stronnego rozwoju naszej oj
czyzny (tmz)

Prognoza pogody
(P) IMiGW przewiduje w War
szawie zachmurzenie duże z
większymi przejaśnieniami. Opa
dy deszczu. Temp, maksymalna
6 st. Wiatry słabe. (PAP)

KALENDARIUM
• Wtorek jest 103 dniem 1973 r.
Do końca roku pozostało 257 dni,
w tym 214 dni roboczych.
• Słońce wzeszło o godz. 5.33,
a zajdzie o godz. 19.39.
• Imieniny obchodzą: Apolo
niusz i Bogusław,
(1. U)

W RFN o broni neutronowej
Minister Genscher uzasadnia „opcję” Bonn
Od stałego korespondenta
ZBIGNIEWA RAMOTOWSKIEGO
Bonn, 17 kwietnia
(P) „Stoimy przed ważnym za
gadnieniem czy dojdą do głosu
w naszym kraju te siły, które
popierają politykę odprężenia i
pokoju czy też te, które chcą
prowokować zimną wojnę nu
mer II i dalszy wyścig zbrojeń”.
Oto stwierdzenie jednej z dzia
łaczek Niemieckiej Unii Poko
ju (DFU), Ingrid Kurz podczas
obradującego w Kolonii kon
gresu tej organizacji,
„Republika Federalna i rząd
federalny pragną prowadzić
rozmowy w sposób konstruk
tywny, służący odprężeniu”. Oto
wypowiedź min. spraw zagra
nicznych RFN Hansa-Dietricha
Genschera powielona w ponie
działek wieczorem na milionach
ekranów
telewizyjnych,
w
związku ze zbliżającą się wizy
tą Leonida Breżniewa w Bo-nn.
Wyrwane z kontekstu oba te
sformułowania zdają się wza
jemnie uzupełniać i służyć tej
samej idei. Ich rozwinięcie jed-

nak jest wymowną ilustracją
głębokiej różnicy poglądów w
RFN na wiele współczesnych
problemów międzynarodowych,
a w tym na broń neutronową i
jej miejsce w dialogu odpręże
niowym.
Społeczne głosy protestu, któ
rych odzwierciedlenie stanowiły
obrady DFU są jednoznaczne.
Wszelkie zbrojenia w tym ato
mowe powinny zostać zahamo
wane i ograniczone. Bomba „N”
— to kolejne wyzwanie rzuco
ne odprężeniu. Kłamstwem słu-.
żącym zdezorientowaniu opinii
publicznej jest — uzasadniano
na kongresie w Kolonii— prze
konywanie o rzekomo humani
tarnym charakterze, rzekomo
czystej broni chroniącej jakoby
ludność cywilną. Jak wyraził
się z bolesną ironią jeden z
działaczy Unii, Arno Behrisch,
„ludności cywilnej bomba ta
służy niczym stryczek wisiel
cowi”.
(A) DOKOŃCZENIE NA STR. 4

Przeglądy pól ujawniają rezerwy
(P) Z roku na rok ubywa ziemi. Od 1946 roku powierzchnia
gruntów rolnych zmniejszyła się o ok.1,3 miliona hektarów. Na
ornych polach wybudowano zakłady przemysłowe, osiedla mie
szkaniowe, drogi, tory kolejowe. Dlatego też znajdujące się w
rolniczym użytkowaniu ziemie trzeba wykorzystywać w maksy
malny sposób, by każdy hektar dawał jak najwyższe plony.
rów gruntów wymaga rekul
Tymczasem jak wykazują
tywacji i zagospodarowania.
ostatnie przeglądy wykorzys
Przeprowadzona jesienią kon
tania pól jest jeszcze sporo w
tym względzie do zrobienia. trola wykorzystania ziemi w
jednostkach gospodarki uspo
Szacuje się, że w indywidual
wykazała, że i Łam
nym rolnictwie ok. milion łecznionej
są spore rezerwy, blisko 100 ty
hektarów pól przynosi plony
sięcy hektarów gruntów nie jest
zbyt niskie, ok. 70 tys. hektawykorzystanych należycie, są to

500 śmiertelnych ofiar
Tornado w Indiach
DELHI (PAP). Ekipy ratow
nicze przeszukują setki znisz
czonych przez tornado domów
w 6 miejscowościach okręgu
Keonjhar w indyjskim stanie
Orisa. Dotychczas znaleziono 100
ciał ofiar tragicznego huraga
nu. Przypuszcza się. że śmierć
poniosło 500 osób. W szpitalach
przebywa ponad 250 rannych.
Tornado przeszło nad indyjs
kim stanem Orisa położonym
nad Zatoką Bengalską 16 bm.
Trwało ono 10 minut. Według
doniesień 5 wiosek zostało cał
kowicie zmiecionych z po
wierzchni ziemi. Zniszczonych
zostało ok. 700 domów. (P)

1 Ignacym Gogolewskim
profesjonalireżyser filmu
sta.
Najważniejszym dla mnie etapem będzie jednakże premie
ra, 10 maja, i zetknięcie się z
widownią kin.
— Zamierzył Pan sobie „Ro
mans Teresy Hennert” dla tsw.
szerokiej publiczności?
— Film porusza sprawy bar
dzo nam bliskie, sprawy naszej
historii. Akcja dzieje się w okresie lat dwudziestych, gdy
formowała się
państwowość
polska. Owszem, tytuł brzmi
bardzo komercyjnie, może su
gerować, że w filmię będą tyl
ko sprawy sercowe. Ale prze
cież w tym obrazie idzie o coś
więcej. O rozmowę Polaków o
ojczyźnie. Jak Pan sądzi, chyba
krąg publiczności będzie dość
szeroki?
— Skąd bierze się Pana za
chłanność jako artysty do wy
powiedzenia się w każdy mo
żliwy sposób, w aktorstwie, dy
rektorowaniu, reżyserii. Właści
wie, brakuje już Panu nowych
możliwości działania.
— A nie, jeszcze książkę napiszę. Tak, byłem przez jakiś
czas dziennikarzem, w pana
piśmie drukowano mi felietony,
grałem w teatrze, filmie i te
lewizji, reżyserowałem na sce
nie, także w TV. Wreszcie po
stanowiłem
wyreżyserować
film. Proszę pana, wydaje mi
się, że jest to po prostu cieka
wość, rozszerzanie terytorium.

Społeczne głosy protestu i - oficjalna aprobata

Ziemia może rodzić lepiej

ŹEBYŚMY POZNAWALI SIĘ NAWZAJEM
(A) — Co nowego, wartościo
wego spodziewa się Pan wnieść
do polskiego kina pierwszym
wyreżyserowanym przez siebie
filmem — „Romans Teresy
Hennert”, według powieści Zo
fii Nałkowskiej?
— Spodziewam x się, że dam
publiczności obraz, który będzie
meżna z zaciekawieniem, z za
interesowaniem oglądać 1 któ
rym skłonię widzów do pewnej
refleksji. To chyba dużo?
Ciekawość także mną powo
dowała, pytanie — jak będę się
poruszał w tej całej machinie
filmowej. Zrealizowałem swój
film w ciągu 5 miesięcy, od
momentu rozpoczęcia zdjęć, do
kolaudacji. Tego terminu nie
powstydziłby się chyba również

(P) „Męczeństwo i walka Żydów w Europie w latach 1933—
1945” — to tytuł nowej, stałej ekspozycji otwartej w poniedzia
łek 17 bm. w pawilonie żydowskim Państwowego Muzeum w
Oświęcimiu.
Uroczystość otwarcia wysta
Obóz masowej zagłady Oświęcim-Brzezinka (kl. Ausch- wy, która zainugurowała ob
witz-Birkenau)
przeznaczyli chody 35 rocznicy wybuchu
powstania w getcie warszaws
hitlerowcy w 1941 r. na miej kim,
zgromadziła przed obozo
sce zamierzonej
na wielką wym blokiem
nr 27 — przedsta
skalę zagłady Żydów zwożo
wicieli OK FJN, Rady Ochro
nych tu — obok obywateli 28 ny
Pomników Walki i Mę
narodowości — z całej oku czeństwa, ZG ZBoWiD, Mini
powanej Europy. Zapoczątko sterstwa Kultury i Sztuki, To
wało to realizację przez hitle warzystwa Społeczno-Kultural
Żydów w Polsce oraz
rowskich ludobójców planu nego
miejscowego społeczeństwa. Otzw. ostatecznego rozwiązania becnych było wielu b. więź
kwestii żydowskiej.
niów Oświęcimia-Brzezinki i

To źle, czy dobrze? Ja sądzę,
że dobrze.
— Felietonista „Szpilek" na
pisał, że u nas każdy kome
diant chce być albo dyrekto
rem, albo profesorem, albo re
żyserem.
— Bywają komedianci mą
drzy. Dlaczego tym mądrym
nie pozwolić, by kierowali in
stytucją artystyczną Czy pan
sądzi, że ta mądrość jest przy
należna tylko tym, którzy nie
mają nic z komedianctwem
wspólnego? Otóż, powiem panu,
że tak na dobrą sprawę, wszy
scy jesteśmy aktorami, z wyjątkiem paru dobrych komediantów.
(D) DOKOŃCZENIE NA STR. 2

pola czasowo nie użytkowane i
nowo przejęte — wymagające
rekultywacji i zagospodarowa
nia.
Dlatego też właściwa gospo
darka ziemią stanowi jedno z
podstawowych zadań rolników.
W całym kraju przeprowadza
się przegląd użytkowania grun
tów rolnych. Ma on na celu
likwidację odłogów i ugorów,
skończenie z marnotrawstwem
ziemi.
Jakie wyniki dał przegląd
pól, jakie wnioski z niego wy
ciągnięto. w jaki sposób rolni- cy reagują na efekty prac ko
misji — to pytania z jakimi
zwróciliśmy się do kilku na
czelników gmin.
Przed paroma dniami zakoń
czyliśmy przegląd użytkowania
gruntów rolnych — mówi na
czelnik gminy Dobra, w woj.
nowosądeckim Jan Tata. W
przeglądzie, który rozpoczął się
28 marca, brały udział zespoły,
w skład których wchodzili in
struktorzy gminnej służby rol
nej, sołtysi oraz przedstawicie
le działających na terenie na
szej gminy organizacji politycz
nych i społecznych.
Zespoły te przeprowadziły lu
stracje wszystkich naszych gos
podarstw na terenie 11 wsi. Ich
wnioski i uwagi były przed
miotem wnikliwej analizy całe
go naszego aktywu gminnego.
Władze gminne są w trakcie
podejmowania decyzji w spra
wie struktury upraw na paru
hektarach, które jak stwierdzi
ły zespoły kontrolne, nie są
właściwie wykorzystane. Ponad
to opracowuje się obecnie pro
gram specjalizacji hodowli byd
ła rzeźnego, owiec i trzody
chlewnej, by w pełni wykonać
zadania, jakie stawia gminny
plan społeczno-gospodarczy.

W trakcie rozmów z rolnika
mi. członkowie zespołów kont
rolnych otrzymywali liczne py
tania, które świadczyły o tym,
że rolnicy dążą do podniesienia
(C) DOKOŃCZENIE NA STR. 2

W Miesiącu Pamięci Narodowej

- sesja w Radomiu
(R) Z okazji Miesiąca Pamię
ci Narodowej 17 bm. w Radomiu
odbyła się sesja popularnonau
kowa na temat: „Polityka terro
ru i zagłady na Ziemi Radom
skiej w latach 1939—1945” zorga
nizowana staraniem delegatury
Wojewódzkiej Okręgowej Ko
misji Badania Zbrodni Hitle
rowskich przy współudziale Za
rządu Wojewódzkiego ZBoWiD
w Radomiu.
Obrady prowadził przewodni
czący delegatury wojewódzkiej
OKBZH, prokurator wojewódz
ki w Radomiu — Tadeusz Tar
nowski. W sesji udział wzięli
zbowidowcy, młodzież szkolna.
Uczestnicy sesji wysłuchali
kilku referatów — „Hitlerowski
aparat policyjny i sądowniczy i
jego działalność w dystrykcie
radomskim ze szczególnym uwzględnieniem Ziemi Radom
skiej”, „Pacyfikacje i miejsca
masowych straceń na Ziemi Ra
domskiej”, „Terror hitlerowskie
go okupanta wobec ruchu opo
ru na Ziemi Radomskiej” oraz
zapoznali się z zasobami archi
walnymi dotyczącymi lat wojny
i okupacji w województwie ra
domskim.
Ponadto z okazji sesji otwarto
wystawę pt. „Plakat okupacyj
ny Ziemi Radomskiej”. Ekspo
naty zostały udostępnione z wo
jewódzkiego Archiwum Państwo
wego w Radomiu, (bw)

Przemówienie
min. Janusza Wieczorka
Nawiązując do 35 rocznicy
wybuchu powstania w getcie
warszawskim i ogromu zbrodni
ludobójstwa dokonanych przez
hitlerowskich oprawców na wie
lu narodach Europy w latach
II wojny światowej, przewod
niczący Rady Ochrony Pomni
ków Walki i Męczeństwa min.
Janusz Wieczorek podkreślił m.
in„ że tu na cmentarzysku Eu
ropy. na cmentarzysku ludzkich
nadziei i nieporównywalnych
dramatów — powin.no się mdlczeć.
Prześladuje mnie zawsze ta
myśl, ilekroć jestem w Oświęcimiu, ilekroć powodowany okolicznościami przemawiam po
śród nieistniejących ludzkich
grobów.
(A) DOKOŃCZENIE NA STR. 2

Wicepremier Józef Kępa
w woj. radomskim
(R) 17 bm. przebywał w woj.
radomskim członek Biura Poli
tycznego, wicepremier — Józef
Kępa, który w towarzystwie go
spodarzy województwa: I sekre
tarza KW PZPR- w. Radomiu —
Janusza Prokopiaka i wojewody
radomskiego — Romana Mać
kowskiego
odwiedził
gminę
Odrzywół.
W czasie wizyty goście spot
kali się z grupą aktywu gmin
nego oraz odwiedzili załogi in
stytucji obsługi rolnictwa a m.
in. Spółdzielnię Kółek Rolni
czych, GS „Samopomoc Chłop
ska” oraz Bank Spółdzielczy.
Podczas spotkań szczególnie in
teresowano się wynikami ostat
niego przeglądu zagospodarowa
nia ziemi a także funkcjonowa
niem gmin i jakością, obsługi
gospodarstw rolnych, (tmz)

Narada aktywu
terenowego PZPR
w Pionkach
(R) 17 bm. w Pionkach roz
poczęła się 3-dniowa narada se
kretarzy dó spraw propagandy
komitetów miejskich, miejskogminnych i gminnych PZPR z
terenu województwa radomskie
go poświęcona omówieniu pra
cy ideowo-wychowawczej in
stancji partyjnych pierwszego
stopnia na najbliższy okres. W
naradzie udział wzięła sekretarz
KW — Krystyna Firmanty.
Podczas spotkania omówione
zostaną sprawy gospodarcze,
oświatowe, kulturalne itp. w
województwie radomskim a
także przygotowania do obcho
dów rocznic w bieżącym roku,
(bw)

Po 6-tym komunikacie „czerwonych brygad”

Czy Aldo Moro żyje?
Od stałej korespondentki
ALEKSANDRY KEDAJ
Rzym. 17 kwietnia
(P) Szósty tzw komunikat
„czerwonych brygad” informu-

Przygotowania do obchodów
1 Maja w Radomiu
(Informacja własna)
(R) W zakładach pracy, in
stytucjach, w gminach całego
rzojewództwa trwają przygoto
wania do obchodów 1 Maja.
Święto Pracy obchodzone będzie
pod hasłem — chcemy żyć w
spokoju i realizować nasze co
dzienne zadania, aby żyć lepiej
i godniej.
Pod takim też hasłem obra
dował 17 bm. w Radomiu Miejsk Obywatelski Komitet Ob
chodu Święta Pracy, któremu
przewodniczył I sekretarz KM
PZPR, Euzebiusz Ciążela. W

innych
hitlerowskich obozów
koncentracyjnych oraz komba
tantów.
Przybyły delegacje zagranicz
ne — Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego oraz śro
dowisk żydowskich z wielu
krajów m.in. delegacja Świato
wego Kongresu Żydów.
Materiały, dokumenty oraz
zdjęcia, fotogramy, filmy zgro
madzone na wystawie, obrazują
dzieje martyrologii Żydów oraz
ich udział w ruchu oporu prze
ciw hitleryzmowi w Polsce i
innych krajach Europy. Uka
zują ogrom zbrodni dokonanych
przez Niemcy hitlerowskie —
zagładę Żydów w gettach i obozach śmierci w Bełżcu, Sobiborze, Chełmie. Treblince,
Oświęcimiu i na Majdanku.
Wstrząsające w swej wymo
wie są m.in. fragmenty dzien
niczka młodocianych ofiar hit
leryzmu Dawida Sierakowiaka i
Dawida Rubinowicza mówiące
o gehennie Żydów. Eksponaty
dokumentują również przykła
dy ofiarnej pomocy udzielonej
Żydom przez społeczeństwo
Polski i innych krajów Europy.
To właśnie w naszym kraju
powstała pod koniec 1942 r. je
dyna podziemna organizacja w
Europie — Rada Pomocy Żvdom
pod kryptonimem „Żegota”.
Wielu
Polaków
zapłaciło
śmiercią za ukrywanie Żydów
i za udzieloną im pomoc.
Uroczystość zagaił dyrektor
Państwowego Muzeum w Oś
więcimiu — Kazimierz Smoleń.
Następnie głos zabrał prze
wodniczący Rady Ochrony Pom
ników Walki i Męczeństwa —
min. Janusz Wieczorek.

skład komitetu wchodzi szero
ka reprezentacja społeczeństwa
— przedstawiciele partii i stron
nictw politycznych, FJN, dzia
łacze ruchu robotniczego, dzia
łacze gospodarczy, młodzież.
Tegoroczne Święto Pracy w
Radomiu będzie przeglądem do
tychczasowego dorobku, będzie
to też święto młodości. Podczas
manifestacji 1-majowej główną
ulicą miasta przejdzie wieloty
sięczny pochód a jego znaczną
część stanowić będzie młodzież,
(bd)

jący, że zapadl wyrok, skazują
cy porwanego A. Moro na karę
śmierci, wywołał szok we włos
kim społeczeństwie i w kołach
oficjalnych. Zdaniem włoskiego
MSW, ostatni komunikat bry
gad jest dowodem nagłego
zwrotu w ich taktyce.
Co było tego przyczyną? We
dług rzymskiego Viminalu —
siedziby MSW — do przyspie
szenia
procedury
skłoniło
„czerwone brygady” prawdopo
dobnie to, iż terroryści poczuli
się zagrożeni. Być może wokół
porywaczy, lub wręcz wokół
kryjówki, w której trzymają
więźnia, zacisnął się krąg obła
wy. wobec czego brygadziści po
stanowili zwinąć żagle.
Wielu tutejszych obserwato
rów zwraca też uwagę na in
ne jeszcze szczegóły. W ostat
nim komunikacie „czerwonych
brygad” jego autorzy wręcz
przwmają, że nie udało im się
wydobyć z przesłuchiwanego
przez „sąd ludowy” Aldo Moro
żadnej z zapowiadanych wcześ
niej . „rewelacji”. Być może
rozwścieczeni tym faktem pory
wacze, .widząc, że nie udało im
(B) DOKOŃCZENIE NA STR. 4
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Uroczyste otwarcie stałej ekspozycji w Oświęcimiu

(A) DOKOŃCZENIE ze str 1
Zasłuchani w swoje milczenie
może więcej zdołalibyśmy po
wiedzieć, niż potrafią wyrazić
słowa, bowiem tylko milczeniem
można okazać pamięć nieprze
mijającą, bowiem tylko milcze
niem najgłośniej można oskar
żać, bo tylko w milczeniu zam
knąć można krzyk protestu prze
ciwko wojnie i masowej zagła
dzie — potrzebnego dzisiaj tak
samo, jak przed dziesiątkami
lat, kiedy umierał Oświęcim.
Ale milczeć oznacza także re
zygnować, a obecność nasza
dzisiaj jest przeciwnym rezyg
nacji świadectwem. Jesteśmy
bogatsi o prawdę odkrytą w
pracowniach uczonych i statys
tyków zajmujących się historią
II wojny światowej, martyrolo
gią państw i narodów skaza
nych przez hitlerowskie Niem
cy na polityczną i biologiczną
zagładę. W poczcie tych, których skazano — Żydzi i Polacy
są na pierwszym miejscu. Ot
wierają długą listę „żydowskie
go i słowiańskiego śmiecia” —
przeznaczonego na nawóz pod
życiowe przestrzenie germańs
kiej rasy, przeznaczonego na
podpałkę pod brunatną pożogę.
W pracowniach uczonych i
statystyków zliczono iuż prawie
do końca miliony Żydów i Po
laków, którzy spłonęli w tej
pożodze. Oświęcim, Treblinka,
Chełmno, Płaszów, Bełżec, So
bibór, Łódź, Białystok i war
szawskie getto — a także dzie
siątki innych miejsc w „Kraju
Warty” i w „Generalnej Gu
berni” — to etapy ekstermina
cji, stacje drogi krzyżowej pol
skich Żydów i Żydów podstęp
nie sprowadzonych z innych
krajów Europy. Wiemy już pra
wie wszystko o ich gehennie, o
gehennie Polaków. Znamy licz
by bezwzględne i szacunki.
Z dużą dokładnością możemy
powiedzieć ilu zginęło Żydów a
ilu Polaków, chociaż oni sami
— ci ginący nie życzyli sobie
takich podziałów. Nad warszaw
skim gettem obok żydowskiej
flagi wisiała biało-czerwona. W
kolumnach prowadzonych na
śmierć ludzi w Oświęcimiu,
Treblince i Płaszowie, nikt nie
notował czyje usta krzyczały
„Niech żyje Polska”. Kiedy gi
nął w warszawskim getcie pol
ski uczony i lekarz, który po
szedł tam do swego żydows
kiego pacjenta — nikt nie py
tał, który z nich jest Polakiem,
a który Żydem: wiedziano, że
jeden jest doktorem, a drugi
chorym.
Katolicka pisarka Zofia Kos
sak w sierpniu 1942 roku wo
łała w wielotysięcznym druku
protestacyjnym wydanym przez
Front Odrodzenia Polski:
„Kto milczy w obliczu mordu, staje się wspólnikiem morderstwa. Kto nie potępia — ten
przyzwala...”.
W owych czasach, o czym tak
szybko świat zapomniał po woj
nie. prawie wszędzie i prawie
w każdym wypadku przestawa
ły istnieć niesnaski i spory, ja
kie w różnych okresach historii
dzieliły niektórych Polaków i
Żydów. Ludzi łączył wspólny
gorzki los i jednoczyli się wo
bec nieszczęścia.
Historia w swoich docieka
niach nie zawsze była spra
wiedliwa, nierzadko jej docie
kania służą
doraźnym celom
politycznym, maja załatwiać ja
kieś sprawy bieżące. Dlatego
czasem, kiedy się staje nad
grobami, lepiej milczeć.
Polska w ponury czas wojny
i okupacji, ta Polska zamknięta
w warszawskim getcie i ta
Polska
zamknięta i otoczona
przez hitlerowców na zewnątrz
getta — stwierdził następnie
swemu
mówca — krzyczała
własnemu narodowi i światu o
rozgrywającym się na całym okupowanym terytorium kraju
dramacie Żydów i Polaków. Sła
ła radiowe szyfrogramy, kurie
rów i specjalnych wysłanników,
aby uprzytomnić zachodnim aliantom to wszystko, co się
dzieje w okupowane, Polsce.
Poprzez polskie podziemie po
szedł pierwszy meldunek dok
tora Leona Feinera przedstawi

cielą warszawskiego Bundu o
myśleli i czuli po polsku,
sytuacji Żydów w kraju.
współtworzyli wartości stano
Polskie podziemie alarmowało wiące nasze dziedzictwo mate
działaczy organizacji żydows
rialne i duchowe, tak jak Ja
nusz Korczak, który jest sym
kich w Stanach Zjednoczonych,
Anglii, Palestynie i Szwajcarii.
bolem więzi najgłębszych oku
Od 1940 roku poprzez Londyn
pionych życiem.
Nigdy ich nie dzieliliśmy, a
opinia publiczna Zachodu infor
ich strata jest dla nas równie
mowana była dokładnie o ak
cjach eksterminacyjnych i o niepowetowana, jak dla narodu
żydowskiego.
prześladowaniach ludności ży
Nie liczyliśmy też — choć
dowskiej pod okupacją niemiec
•
skrupulatni
statystycy II woj
ką. Od 1941 roku publikowano
ny światowej zapewne i takimi
na Zachodzie noty i dokumen
wyliczeniami dysponują — Po
ty przesyłane przez polskie pod
laków, którzy oddali swoje ży
ziemie. informowano o Oświęci
cie w imię ludzkiej wspólnoty
miu, Chełmnie i Treblince.
— za życie Żydów, za ratowa
W odpowiedzi nadchodziły
nie ich w obliczu śmierci.
tylko deklaracje życzliwości i
Nie odwołujemy się w tym
zrozumienia, a także zapewnie
względzie do żadnych świa
nie o przyszłym wymiarze spra
dectw. nawet świadectw „Żegowiedliwości w stosunku do
ty” i nikomu w oczy nie świe
zbrodniarzy hitlerowskich.
cimy .postawą Polaków w II woj
Poza potępieniami polityki
nie światowej.
eksterminacji Żydów, poza uro
To nie my sadziliśmy drzewa
czystymi zapewnieniami ukara
w Alei Sprawiedliwych w Je
nia winnych zbrodni „po obale
rozolimie na Wzgórzu Pamięci,
niu barbarzyńskiej tyranii hit
nie myśmy tam umieszczali ta
lerowskiej” niczego wiecej od
bliczki
z naroisem Polar.d i z
Zachodu nie osiągnięto. Na nic
nazwiskami Polaków, którzy w
zdały się apele przywódców
warszawskiego getta, wzywają latach zagłady nieśli pomoc gi
nącym Żydom.
ce w odezwach do świata o po
Nawiązując do nasilającej się
moc. Na nic się zdały tragiczne
w różnych latach antypolskiej
słowa Bermana i Feinera, któ
propagandy
i oskarżeń rzuca
rzy w depeszy radiowej skiero
nych na polskie społeczeństwo
wanej do Londynu w kwietniu
w rozliczeniu wojennych losów
1943 r. pisali: .umieniem milio
żydostwa ńa tereme okupowa
nów już pomordowanych Ży
nej Polski — J. Wieczorek za
dów, imieniem obecnie palo
akcentował, że każdy z nas no
nych i masakrowanych, imie
niem heroicznie walczących i si w sobie świadomość tego,
czego on sam i cały naród pol
nas wszystkich na śmierć ska
ski dokonał i nikomu z niczego
zanych, wołamy wobec całego
nie musimy się tłumaczyć.
świata: niech się już terae, a
Przez cały okres okupacji hi
nie w mrokach przyszłości do
tlerowskiej, przez pięć długich
kona potężny odwet aliantów
lat potężny front podziemny, a
na krwiożerczym wrogu — w
także armie polskie walczące u
sposób powszechnie
jako re
boku aliantów na Wschodzie i
wanż zrozumiały”.
na Zachodzie wiązały wielkie
W odpowiedzi — przypomniał
siły hitlerowskie, skutecznie je
min. J. Wieczorek — komitet
niszczyły swoimi działaniami,
ratowania Żydów w Europie oprzvsnieszajac koniec wojny.
kupowanej pisał z Tel Awiwu,
Każdego dnia tej wojny ginę
bezsilny i przepojony goryczą:
..... napotykamy nieprzezwycię ło w Polsce w masowych ak
cjach eksterminacyjnych ponad
żoną obojętność i opór ze
3 tysiące ludzi, każdy dzień ko
strony tych, w czyim ręku le
sztował 3 tysiące istnień. W ob
ży umożliwienie nam ratowania
ronie tych ludzi, w odwecie za
was”. Świat dalej zachowywał
ich śmierć, za ich męczarnie pozupełną bierność.
dejmowafio każdei doby dzie
13 maja 1943 r. Szmul Zygelboim. działacz Bundu i przed siątki akcji bojowych.
Gdyby nie to działanie pod
wojenny radny miasta stołecz
ziemia, gdyby nie cały zbrojny
nego Warszawy odebrał sobie w
wysiłek narodu polskiego, licz
Londynie życie, protestując w
ba ofiar obciążających okupan
ten tragiczny sposób przeciwko
ta byłaby niepomiernie więk
milczeniu i bierności
świata
sza.
wobec zbrodni hitlerowskich w
Godzi się też przypomnieć, że
Polsce. W tym czasie kończyła
kosztem wielu setek żołniers
się Już bohaterska walka war
kich istnień, kosztem nieludz
szawskiego getta, a pacyfiku
jący getto hitlerowski generał kiego wysiłku żołnierzy Armii
Czerwonej i walczącego u bo
Stroop składał codzienne mel
ku radzieckich oddziałów Lu
dunki swoim zwierzchnikom,
dowego Wojska Polskiego przy
podając w nich listy rozst-zespieszono
wiele operacji bojo
lanych ..żydowskich bandytów”
wych na terenie Polski, aby
i współdziałających z nimi Po
przyjść z jak najszybszą pomo
laków.
cą ludziom ginącym w obozach
Po obu stronach muru dzie
lącego getto od Warszawy pa koncentracyjnych, masowo mor
dowanym w . zorganizowany I
dały ofiary. Beznadziejne, nie
metodyczny sposób.
mogące niczego zmienić. Ofiary,
W potężnych uderzeniach Ar
które nie były nikomu potrzeb
mii Czerwonej i oddziałów Lu
ne, były tylko śmiercią w ob
dowego Wojska Polskiego, w
ronie godności ludzkiej:
błyskawicznych akcjach wojs
„Jurek" Wilner z Żydowskiej
kowych leżał ratunek od biolo
Organizacji Bojowej wyraził to
gicznej zagłady narodu pols
najkrócej i najcelniej: „Mv nie
kiego.
Żydów, a także tysięcy
chcemr ratować swojego życia,
obywateli 19 narodowości zwie
z nas żaden żywy nie wyjdzie.
zionych do Oświęcimia z całej
Mv ebeemy ratować godność
okupowanej Europy.
ludzką”.
Mówiąc o znaczeniu berlińs
Mówca podkreślił, że ten, kto
kiego zwycięstwa J. Wieczorek
nie przeszedł osobiście męczeńprzypomniał, że zatknięcie czer
stwa oświęcimskiego obozu nie
wonego sztandaru i biało-czer
zdoła zrozum1 eć ogromu cier
pień i poniżenia zgotowanego wonej flagi w stolicy III Rze
szy przed 33 laty było nie tylko
ludziom przez hitlerowskich
zwycięstwem militarnym, było
zbrodniarzy.
ocaleniem
przed
niechybną
Z milionów Żydów, tu na
śmiercią milionów ludzkich ist
polskich ziemiach uratowano
nień. których okupant nie zdą
garstkę, jedni twierdzą iż 40
żył zgładzać.
lub 50 tysięcy, inni, że 100 lub
Dlatego też dalecy jesteśmy
120. Każdy dzień zwycięskiej ood przyjęcia jakże pięknej zasa
fensvwy Armii Czerwonej rato
dy
„kto ratuje jedno życie —
wał życie tysiącom ludzi. Ci, co
ratuje cały świat”.
tu byli, wiedzą najlepiej co
Ile światów bezpowrotnie zgi
wart był oświęcimski dzień nienęło w Polsce i ile światów zo
woli i śmierci.
stało uratowanych te“o nikt zli
Polska po wojnie nie doliczyć nie zdoła i — jednym się
czyła
się ponad 6 milionów
nie zadowoli.
ludzkich istnień, Wśród zabiLecz warto obok tego pamię
tych i zamordowanych byli utać. że w latach wojny i oku
czeni i intelektualiści; lekarze i
pacji hitlerowskiej nie mniej
duchowni, twórcy polskiej kul
sze spustoszenie w społeczeń
tury. robotnicy i chłopi. Wielu
stwach i narodach .— niż ta
z nich bvło żydowskiego pocho
wojna — dokonała nienawiść.
dzenia. Dla nas byli Polakami,
Tylko walka z nienawiścią,
tylko
podkreślanie
jedności
ludzkich uczuć i dążeń, tylko
świadomość tego, co łudzi ca
łego świata łączy, może zabliź
nić rany zadane światu przez
hitlerowski faszyzm, rany, któ
— Nie można uciec od siebie,
re zadano Żydom i Polakom,
gdyż to na scenie, ekranie wy Rosjanom i Jugosłowianom,
łazi. Uprawiam zawód ekshibi- wszystkim słowiańskim naro
cjonistyczny, w którym czło
dom.
wiek uzewnętrznia się. Chociaż,
Rozumienie tej prawdy musa
niektórzy koledzy pięknie po stać się powszechne, tak jak
trafili ukryć siebie za maską
powszechny stać się musi
znakomitego aktorstwa.
dzisiaj protest przeciwko każde
mu
okrucieństwu i każdej woj
— Wielu ludzi ukrywa się s*
nie. przeciwko każdej nowej
maskami.
— Aktorowi w tym najmniej broni i przeciwko wszystkim
nowym środkom zagłady czło
do twarzy.
— Nic Pan nie powiedział • wieka wypełniającym arsenały
konwencjonalne
i
jądrowe,
szczerości.
będące przedmiotem naukowych
— O szczerości!
badań
i
poligonowych
prób.
— Tak, o szczerości dialogu z
Dlatego z całą mocą, w imie
odbiorcą, o szczerości intencji.
niu milionów ofiar II wojny
— Wydaje mi się, że jestem
w imieniu pomordo
bardzo szczery w tym, co ro światowej,
wanych Polaków, Żydów, Ro
bię. Ale widzi pan, istnieje
sjan i obywateli innych narodojeszcze także powiedzenie, o
■wości przyłączamy się do świa
którym nie trzeba zapominać, towych protestów przeciwko
że ludzie lubią się domyślać. produkcji bomby neutronowej,
Sztuka nie może być do końca przeciwko badaniom jeszcze in
dopowiedziana. Tego czasami nych, jeszcze nowszych broni
od nas żądają, żebyśmy ją do
w człowieka, w
końca wypowiedzieli. Żebyśmy wymierzonych
jego duchowe i materialne bopostawili kropkę nad „i".
gactwa, w jego życie i w jego
Filozof powiedział, że odkry
godność.
wamy lądy, zdobywamy wyso
Dramat, któryrozegrał
_________
się._tu
kie góry, żeglujemy po ocea
w Oświęcimiu — oświadczył na
nach, a nie znamy samych sie
stępnie mówca — jest nie tylko
bie. Teraz, w filmie Bergmana świadectwem okrucieństwa i
para małżeńska korzysta z do
bestialstwa, jest także świa
brodziejstw najnowocześniejszej
dectwem pięknych ludzkich po
cywilizacji. Ale tych dwoje lu staw nacechowanych prawdzi
dzi do końca siebie nie zna 1 wym humanizmem. świadect
nie wie jak postępować w ży
wem tego, że nie ma większej
ciu.
wartości w życiu niż właśnie
A czasami, zdaje pan sobie z
godność człowieka, bez względu
tego sprawę, dialog prowadzi
na jego pochodzenie, pogląd'-,
się tylko z samym sobą. Jest
wyznanie czy narodowość. W
się samemu. Można się pocie naszej współczesnej — Polaków
szyć tylko tym, że podobno — filozofii, w naszym obra
człowiek jest wtedy bardzo chunku z wojną przypominamy
silny. Zobaczymy.
o tym od pierwszego dnia wol
Rozmawiał: ności. od pierwszych chwil ist
BOGDAN SŁOWIKOWSKI nienia socjalistycznej PotakL

Żebyśmy poznawali się nawzajem
(D) DOKOŃCZENIE ZE STR 1
Powstało takie wyobrażenie o
aktorach, że oni powinni naj
pierw pójść do domu, nauczyć
się tekstu, a potem odegrać go
na scenie dla publiczności. Nie,
ten zawód ma ogromne możli
wości. Jeżeli w aktorze jest ten
niepokój, który wyraża się w
najrozmaitszych dziedzinach, to
chyba dobrze. Mnie będzie bar
dzo smutno, jeżeli w pewnym
momencie powiem: a dajmy
temu wszystkiemu spokój.
— Mówi się o posłannictwie
sztuki. Po co Pan tworzy?
— Żebyśmy poznawali się na
wzajem. Chcę poznać tych,
dla których pracuję, a ci, żeby
poznali mnie. Ale ja znajduję
się w sytuacji o tyle lepszej,
że jestem w paru wersjach.
— Wobec okropieństw współ
czesnego świata — wojen, zbro
jeń, porwań, czy to, co Pan
robi, ma sens?
— Człowiek ma parę momen
tów w swoim życiu, gdy mó
wi: wszystko nie ma sensu. Ale
to mija, to musi minąć. I chy
ba sens życia polega na tym,
żeby człowiek pracował.
— 25 lat temu stanął Pan po
raz pierwszy na scenie, w Tea
trze Polskim. Pamięta Pan swo
je ambicje, marzenia, tęsknoty
z tamtych lat?
— Pamiętam, dzięki nim do
tej pory funkcjonuję. U progu
życia zawodowego trzeba sobie
pewne rzeczy założyć. Na pe
wno wszystkiego zrealizować
nie można. Ale jeżeli część tych
założeń człowiek zrealizuje, to
już bardzo dużo. Ale bez pro
gi amu wystartować do życia?
Fataln!e.
— Aktor 1 człowiek. Gdzie
przebiega granica?

Jako świadectwo tego zacho
wujemy dla współczesnych i
przyszłych pokoleń w nienaru
szonym stanie
dowody hitle
rowskiego ludobójstwa. Są do
kumentem czasów pogardy, ale
są także świadectwem ludzkiej
wspólnoty, bohaterstwa i god
ności. Bohaterom i męczenni
kom tamtych czasów wznieśliś
my pomniki.
Obok tego jednak ciągle op
tymistyczni w swojej głębokiej
wierze, we wszystko co ludzi
łączy, budujemy nie opodal
Warszawy pomnik poświęcony
najtragiczniejszym męczennikom
dzieciom
wojny i okupacji
świata, które zabito, zamordo
wano i zgładzono w latach II ,
wojny światowej.
Budujemy ten pomnik dla
uczczenia polskich dzieci lecz
przecież także 'i żydowskich, bo
wśród tych trzynastu milionów
dziewcząt i chłopców były mi
liony dzieci, jak się to mówi
nćearyjskiego pochodzenia. Dla
nas są to też nasze dzieci, a Ich
brak jest tragedią narodów, jest
utratą trzynastu milionów świa
tów, z których żaden nie oca
lał. Chcemy, by w tym pomni
ku zawarta została nie tylko
pamięć, ale i nadzieja. Dlatego
Domnik dzieciom będzie szpita
lem.
Chcemy by radość dzieciństwa
i wiarę w człowieka nie ba
cząc na historyczne doświad
czenia, zdobywali tam przyszli
pacjenci
Centrum
Zdrowia
Dziecka.
Może właśnie — stwierdził m.
in. na zakończenie przewodni
czący Rady Ochrony Pomników
Walki i Męczeństwa — ten ak
cent przypomniany na oświę
cimskim cmentarzu Europy jest
jakąś człowieczą iskrą, pozosta
ła w popiołach naszych matek
i ojców, naszych sióstr i braci,'
naszych dzieci i przyjaciół, w
popiołach, które sa tu wszę
dzie, pod naszymi stopami i
wokół nas.
Reszta jest milczeniem i w
nim niech się zawrze hołd dla
tych, którym przyszliśmy się po
kłonić, dla tych, których życie
i męczeńską śmierć czcimy
również oświęcimska ekspozycją
martyrologii Żvdów.
Cześć Ich pamięci!

Podczas uroczystości
otwarcia wystawy
Z kolei przemawiał prezes
honorowy Światowego Kongre
su Żydów Nachum Goldmann,
który podziękował władzom
polskim za
utworzenie
w
Oświęcimiu ekspozycji poświę
conej męczeństwu i walce Ży
dów. To miejsce — podkreślił
m. in. —• należy do jednych z
najbardziej uświęconych w hi
storii, żadne z nich nie było
tak straszne jak Oświęcim.

Żyjemy — kontynuował mów
ca — w okresie, kiedy świat
zaczyna zapominać o zbrod
niach nazizmu i kiedy nazi
stowskie ruchy zaczynają odra
dzać się w różnych krajach. Z
okazji dzisiejszej uroczystości
winniśmy ponowić nasze uroczy
ste postanowienie, że nigdy nie
zapomnimy hitlerowskich zbro
dni i Oświęcimia, w którym
dokonywane one były w roz
miarach przekraczających ludz
ką wyobraźnię. To moralne zo
bowiązanie odnosi się do wszy
stkich ludzi. Wyrażając szacu
nek dla narodu polskiego, któ
ry tak wiele wycierpiał w la
tach ostatniej wojny, mówca
podkreślił, że czynić
należy
wszystko, aby zapewnić pokój
i wolność wszystkim ludziom
świata.
W imieniu Światowej Orga
nizacji Żydowskich Bojowników,
Partyzantów i Więźniów Obo
zów głos zabrał przybyły z Iz
raela jej przewodniczący Ste
fan Grajek, który podkreślił
konieczność
przeciwstawienia
się neonazistowskim próbom
wskrzeszania faszystowskiej i
antysemickiej hydry.
Podkreślając, że wszystkie ne
ofaszystowskie ruchy
winny
znaleźć się poza prawem, mów
ca dodał, że najwyższy już czas
postawić przed sprawiedliwym
sądem wszystkich zbrodniarzy
hitlerowskich, cieszących się do
tychczas wolnością w RFN i
innych krajach świata. Pamię
tamy — oświadczył — czyny
szlachetnych Polaków, którzy
narażali swe życie spiesząc z
pomocą i ratunkiem Żydom w
okresie okupacji hitlerowskiej.
Członek prezydium Towarzy
stwa
Społeczno-Kulturalnego
Żydów w Polsce — Szymon
Szurmiej podkreślił, że Oświę
cim był nie tylko międzyna
rodowym grobem ofiar faszy
zmu, lecz stanowił również
symbol solidarności internacjonalistycznej
ludzi
całego
świata. Jej wyrazem był m.in.
ruch oporu w Oświęcimiu, w
którym uczestniczyli Polacy.
Rosjanie, Żydzi, Niemcy, Fran
cuzi i reprezentanci innych na
rodowości.
My, Żydzi polscy — oświad
czył mów.a — wierni synowie
ojezyzny, w której zrodziło się
szczytne hasło: „Za wolność
Waszą i naszą” — pozostajemy
wierni walce o pokój i brater
stwo między narodami.
W trakcie uroczystości złożono
wieńce i kwiaty pod ścianą ma
sowych straceń na dziedzińcu
bloku 11 w Oświęcimiu, .przed
Międzynarodowym
Pomnikiem
Ofiar Faszyzmu w Brzezince oraz
na Cmentarzu Żołnierzy Armii
Radzieckiej w Oświęcimiu, któ
rzy przed 33 laty przynieśli wol
ność więźniom obozu. (PAP)
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WIZYTY - SPOTKANIA - ROZMOWY
• W dniach 10—17 bm. przeby
wała w Polsce na zaprosze
nie KC PZPIt Grupa Studyj
na Portugalskiej Partii Komunis
tycznej. Delegacja, której prze
wodniczyła Maria Teresa Ventura, przebywała w Warszawie,
Gdańsku i Krakowie. Przeprowa
dziła rozmowy w Wydziale Prze
mysłu Ciężkiego, Transportu i
Budownictwa KC PZPR z zastęp
cą kierownika Wydziału, Witol
dem Dąbrowskim oraz w resor
tach budownictwa i przemysłu
materiałów budowlanych, admini
stracji, gospodarki terenowej 1
ochrony środowiska, a także w
Centralnym Związku Spółdzielni

Budownictwa
Mieszkaniowego.
Delegacja odbyła również spotka
nia w KW PZPR w Gdańsku i
Krakowie.
W czasie pobytu w Polsce ko
muniści portugalscy zapoznali się
z
problemami
budownictwa
mieszkaniowego, technicznego za
plecza budownictwa, organizacji
pracy, a także zwiedzili budowy,
fabryki domów i osiedla mieszka
niowe. W toku rozmów i spotkań
wymieniono poglądy na temat
wzajemnych kontaktów w dzie
dzinie budownictwa. Podkreślono
potrzebę dalszych kontaktów mię
dzypartyjnych PZPR — PPK.
(PAP)

PAP DONOSI W SKRÓCIE

Q 17 bm. w Uniwersytecie Śląs
kim. w Katowicach odbyła się
uroczystość nadania tytułu dokto
ra honoris causa tej uczelni dla
wybitnego uczonego z dziedziny
flzyko-chemll organicznej, czlonka-lcorespondenta Akademii Nauk
ZSRR, lektora Uniwersytetu w
Rostowie — prof. Jurija Zdanowa. Radziecki naukowiec
jest
współinicjatorem owocnie rozwija
jącej się współpracy uczelni w
Katowicach 1 Rostowie. Akt pro
mocyjny wręczył rektor US1. —
prof. dr Henryk Rechowicz.

• Członek Biura Politycznego
KC, I sekretarz KW PZPR w Ka
towicach — Zdzisław Grudzień
spotkał się z wybitpym radzieckim
uczonym rektorem Uniwersytetu
w Rostowie prof. Jurijem Zdanowem. Mówiono o problemach
społeczno-gospodarczego rozwoju
regionu, formach pracy woje
wódzkiej instancji partyjnej w
środowisku wielkoprzemysłowym,
aktywnej- roli ludzi nailkl w
kształtowaniu nowoczesnych wa
runków pracy 1 życia śląsko-zagłębiowskich załóg, a także o roz
woju współpracy zaprzyjaźnionych

uczelnl uniwersyteckich: w Kato
wicach i Rostowie.
• Z roku na rok systematycz
nie rośnie zasięg i zakres między
narodowej współpracy naukowej
łódzkich szkół wyższych. Ostatnio
w Łodzi gościli kolejni przedsta
wiciele szkół uniwersyteckich i
technicznych z ZSRR 1 Francji.
Plonem tych wizyt stały się dal
sze umowy o podjęciu wspólnych
badań oraz wymianie Informacji
i kadry naukowej. M. in. umowę
taką zawarto po raz pierwszy mię
dzy Uniwersytetem Łódzkim a
uniwersytetem Paryż X — Nanterre. Jest to już siódma umowa UŁ
o współpracy naukowej z uczel
niami francuskimi. 17 bm. pod
pisano też plan
szczegółowej
współpracy między uniwersytetem
chemiczno-technologicznym w Iwa
nowie (ZSRR), z którym uczelnia
łódzka współdziałała już w wielu
dziedzinach od kilku lat. Podpi
saniem szczegółowego programu
naukowej współpracy z Politechni
ką Łódzką zakończyła się rów
nież 17 bm. kilkudniowa wizyta
w tym ■ mićścle rektora Uniwersy
tetu Tekstylnego w Moskwie.

KRONIKA ZMIAN KADROWYCH

(P) Prezes Rady Ministrów na
wniosek ministra sprawiedliwości
powołał dr Marię Regent-Lechowicz na stanowisko podsekretarza
stanu w Ministerstwie Sprawied
liwości.
Maria Regent-Lechowlcz uroizlła się w 192S r. w Radomiu,
lest doktorem nauk prawnych.
Pracę w resorcie sprawiedliwości
rozpoczęta w 1947 r., gdzie prze
szła kolejno wszystkie stanowiska
sędziowskie.
latach 1959—1961

była posłem na Sejm PRL. Od
1.961 r. była dyrektorem departa
mentu w Ministerstwie Sprawie
dliwości, a następnie doradcą mi
nistra. Od 1974 roku jest sędzią
Sądu Najwyższego. Jest członkiem
SD.
Równocześnie na wniosek mini
stra sprawiedliwości prezes Rady
Ministrów odwołał mgr Adama
Zborowskiego ze stanowiska pod
sekretarza stanu w Ministerstwie
Sprawiedliwości. (PAP)

Ziemia może rodzić lepiej
ło) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
gotowane do siewów wiosen
towarowości gospodarstw. Wie
nych,
lu rolników zgłaszało zamiar
W podobnych przypadkach
podejmowania gospodarki so
podjęte zostały natychmiastowe
cjalistycznej, prosząc o facho
decyzje: w innych, mniej dra
wą radę i instruktaż.
stycznych, wysuwa się wnios
ki systematycznej poprawy wy
Przegląd użytkowania grun
korzystania ziemi, w której, jak
tów rolnych w tej gminie stał
Wiosenne porządki. oto stacja CPN w Małdytach (woj.
wykazał ostatni przegląd użyt
się okazją do kierowania ood
olsztyńskie). Prace wykonują K. Jarząbek, H. Dalgiewicz i E.
ków rolnych, tkwią jeszcze zna
adresem władz gminnych licz
Sosnowski.
CAF — Moroz
czne rezerwy, (jl. mp.)
nych wniosków zmierzających
do poprawy gospodarowania.
Wielu rolników zgłaszało po
trzebę budowy utwardzonych
dróg do pól uprawnych, a tak
że doprowadzenia wody do go
(B) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 I konieczności uzupełnienia odprę
do jego prośby o zwolnienie z
spodarstw wiejskich. Nie były
funkcji
stowarzyszeniowych,
żenia politycznego — odpręże
Z niepokojem śledzimy —
to tylko postulaty, ale równo
dziękując mu gorąco za wielo
niem militarnym.
podkreślano wielokrotnie — ro
cześnie deklaracje pomocy rol
letnią, ofiarną działalność.
Przypomniano liczne inicjaty
snącą aktywność zimnowojenników przy tego typu pracach.
Nowym przewodniczącym ZG
wy polskich dziennikarzy i ich
nych kół w Republice Federal
SDP został członek KC PZPR,
stowarzyszenia w krzewieniu
Zespoły musiały też wysłuchać
nej Niemiec, ich „tak” dla bro
redaktor
naczelny
„Trybuny.
idei pokoju. Służyły temu m.in.
ni neutronowej, ich coraz ak
na
tekrytyczne
uwagi
Ludu”, wieloletni działacz sto
tradycyjne już międzynarodowe
poczynania zagraża
mat terminowości i jakości u- tywniejsze
warzyszenia Józef Barecki.
spotkania dziennikarzy odbywa
jące sprawie odprężenia i po
(PAP)sług, świadczonych rolnikom
jące się w Jabłonnie. Jesienią
koju w centrum Europy.
w br. odbędzie się czwarte z
przez gminne spółdzielnie i
Akcentowano ważkie
obo
kolei
spotkanie w Jabłonnie
spółdzielnie kółek rolniczych.
wiązki polskiego dziennikarstwa
poświęcone problematyce naj
związane z wychowaniem mło
Postulowano większą niż do
ważniejszego z ludzkich praw
dego pokolenia w klimacie naj
tychczas dbałość o punktualne
— prawa do życia w pokoju.
wyższej troski o sprawy poko
Wymownym odzwierciedleniem
dostawy materiału siewnego a
ju. W działalności tej trzeba
atmosfery plenum było jedno
także zwiększenie przydziałów
wciąż odwoływać się do przesz
myślne
przyjęcie pokojowego
łości, do tragedii jakie przynio
materiałów budowlanych po
posiania dziennikarzy polskich
sła
II
wojna
światowa.
do ich kolegów, dziennikarzy
trzebnych do modernizacji oMusimy — mówiono — trak
krajów — sygnatariuszy doku
Obsługa własna
biektów gospodarczych.
tować ten obowiązek w ścisłym
mentu końcowego KBWE w
(P) Jedną z podstawowych
związku z prezentowaniem naj
Przegląd użytków rolnych w
Helsinkach.
form działalności kółek rolni
ważniejszych spraw współczes
czych są usługi produkcyjne. W
gminie Pilzno, w woj. tarnows
Posłanie wzywa do wzmożenia
ności,
stosunków
międzynarodo

bieżącym roku spółdzielnie kó
wysiłków na rzecz polityki od
kim zakończono 10 kwietnia.
wych, zwłaszcza między Wscho
łek rolniczych zamierzają sprze
prężeniowej, apeluje do wszy
Przegląd ten — mówi naczelnik
dem i Zachodem, podkreślaniem
dać rolnikom usługi wartości
stkich ludzi pióra o uznanie w
gminy Kazimierz Florek — był
ok. 11 miliardów zł tj. o 28
ich pracy pierwszeństwa dla
proc, więcej niż w roku ubieg
najwyższej wartości, jarką sta
bardzo potrzebny. Zespoły uz
łym. Główną formą usług bę
nowi pekój dla współczesnego
nały, że aż 35 hektarów grun
dzie mechanizacja prac poto
świata. Środki masowego prze
tów jest źle zagospodarowanych.
wych a więc nawożenie, ochro
kazu — powinny służyć zbliże
i
na chemiczna, orka, zbiór pło
Są to przeważnie gospodarstwa
niu i przyjaźni narodów, a nie
dów rolnych.
szerzeniu
waśni, nieufności i
ludzi w podeszłym wieku, gos
Przewiduje się, że w tym
niepokoju. Różnice
polityczne
podarujących samotnie, bez fa
roku maszynami należącymi do
czy światopoglądowe nie mogą
chowej pomocy. W trakcie roz
SKR zbierze się zboża i rzepak
stać się przeszkodą na drodze
z 3 milionów hektarów, w tym
Informacja własna
mów przeprowadzonych z tymi
współżycia
do
pokojowego
ok. z 1,3 min hektarów przy
państw i narodów w atmosferze
rolnikami siedmiu złożyło już
(P) Pogoda w dalszym ciągu
pomocy
kombajnów. Zabiegi
wzajemnego zaufania i współ
wnioski o przekazanie swych
zakłóca prace połowę. Deszcze
ochrony roślin wykonane zosta
pracy
przynoszącej
obopólne
ko

i chłody nie powodują szkód w
ną na ponad 5,6 min hektarów,
gospodarstw na skarb państwa,
rzyści. W posłaniu zawarte zo
zasiewach. O tej porze roku
a wysiew nawozów i wapna na
w zamian za rentę.
stały słowa poparcia dla jdei
pogoda taka nie jest zjawis
6 min hektarów pól i łąk.
całkowitego rozbrojenia, wyrze
Władze gminne zajęły się też
kiem rzadkim, ale powiększa
Zwiększy się obszar pól obję
czenia się wszystkich środków
tymi gospodarstwami, których
ją się opóźnienia w siewach.
tych usługami kompleksowymi.
masowej zagłady, glos protestu
właściciele ze względu na wie
Możliwości kółek rolniczych
Wczoraj
w województwie
przeciwko produkcji bomby ne
loletnie przywiązanie do zie
są już dość duże, choć w dal
warszawskim na polach nie
utronowej.
mi, do rodzinnych tradycji rol
szym ciągu chętnych na prace
pracowano. Deszcze spowodo
niczych, mimo podeszłego wie
W dyskusji na plenum głos
wykonywane kółkowym sprzę
wały, że w rejonach występo
ku nadal chcą gospodarować na
zabrali
red.
red.:
Roman
Czatem jest więcej niż moż
wania ciężkich nieprzepuszczal
swych polach. Rolnikom tym
mański
—
przewodniczący
Za

liwości.
Mimo dużych dostaw
nych gleb trzeba będzie pocze
zapewniono fachowe doradztwo
rządu Oddziału SDP w Pozna
maszyn, SKR w dalszym ciągu
kać kilka dni z użyciem ma
i stałą pomoc w pracach poloniu,
Janusz Stefanowicz —
brakuje
\
' ' ’/j ilości
.. . . ■
odpowiedniej
szyn, aż pola wyschną. Kłopo
wych.
„Słowo Powszechne”, Ryszard
sprzętu. Brak też dobrego za
ty są zwłaszcza tam, gdzie po
★
Wojna — „Trybuna Ludu”, Mi
plecza remontowego co w sumie
la są niedrenowane. Dotychczas
chał Czarnecki — PAP, Adam
Z terenu całej Polski zebrapowoduje sporo trudności.
zbożami
jarymi
obsiano
w
na

Wysocki
—
„Życie
Warszawy
”
,
liśrny sygnały, świadczące o
Problem usług był jednym x
szym województwie 60 proc, z
Henryk Kollat — DTV, Alicja
sprawnym przebiegu przeglą
kilku tematów omawianych
28 tys. hektarów pól.
Balińska — „Głos Wybrzeża”,
dów użytków rolnych. Przeglą
podczas posiedzenia Rady Głów
IW-
Roman Szydłowski — „Trybuna
Podobna sytuacja panuje na
dy te niewątpliwie przyczynią
nej Centralnego Związku Kółek
" "
sporej części obszaru kraju.
Ludu”, Bronisław Troń
ki
*
—
Rolniczych, które odbyło się 17
się do lepszego wykorzystania
Jednak w kilku wojewódz
PAP. Mieczysław F. R-kowski bm. w Warszawie.
ziemi, która rodzi i rodzić bę
twach
panowały
wczoraj
sprzy

—
„Polityka
”
,
Izabella
Kopeć
—
dzie większe i lepsze plony.
W posiedzeniu wziął udział
jające pracy polowej warunki
„Kronika”, Kazimierz BaranowTak na przykład w gminie
członek Biura Politycznego KC
atmosferyczne. Pracowali rol
»ki — „Dziennik Ludowy".
Świlcza, w woj. rzeszowskim,
PZPR, wiceprezs Rady Mini
nicy woj. słupskiego, konińskie
W związku z powołaniem do
stwierdzono, że ok. 100 hekta
strów — Józef Tejchma. Obec
go czy poznańskiego. Siewy
tychczasowego przewodniczącego
rów dobrych, urodzajnych ziem
ny był także kierownik Wy
zbóż już się tam kończą, sieje
ZG SDP — Jana Mietkowskiego
ornych wykorzystuje się jako...
działu
Ekonomiczno-Rolnego
się tana teraz buraki cukrowe,
na rtanowisko ministra kultury
użytki zdelone, a anaczne obsza
NK ZSL — Waldemar Michna.
zaczyna aadzk ziemniaki. (mrt i astukl, plemm przychyliło cię
ry pól w ofldia aś» twhfty aw
,l
<n»P)

Doskonalenie systemu usług

Posiedzenie
Rady Głównej CZKR

Pogoda nadal
opóźnia
prace na polach
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Lektury człowieka współczesnego

Obywatelstwo dla kultury
wartości i cele okre
CZY
ślające człowieka bogatego
własnymi przeżyciami i dąże-

' niami znajdują odbicie w
świadomości i działaniach na
szego społeczeństwa, czy też
utrzymują swą moc jedynie
w wyobrażeniach i dążeniach
„pięknoduchów”? — pytanie
to wspierane rozważaniami
socjologów, psychologów, fi
lozofów i pedagogów nieu
stannie nurtuje socjalistyczną
myśl społeczną, dotykając je
dnocześnie podstawowego py
tania o sens życia ludzkiego.
Socjalizm, występując prze
ciwko wyzyskowi człowieka
przez człowieka, przeciwko
alienacji i panowaniu świata
rzeczy nad człowiekiem, wy
sunął program, który stano
wił w istocie zasadniczą re
orientację nie tylko politycz
ną, społeczną i gospodarczą.
Była to również reorientacja
celów i oferowanych wartości
humanistycznych, wiodąca do
odzyskania przez człowieka
jego podmiotowości w stosun
ku do rzeczywistości.
W Polsce mimo wcześniejsze
go już ujawniania przez rewo
lucję socjalistyczną
nowych
celów i systemu wartości, do
piero ostatnie lata przyniosły
głębszą refleksję nad pożąda
nym i realizowanym ich kształ
tem. „Nowa orientacja polityki
partii i rządu, zmierzająca do
powiązania rozwoju gospodar
czego z rozwojem społecznym
1 realizacji wielkich planów
inwestycyjnych z odczuwalną
poprawą warunków życia, po
stawiła z całą ostrością pytanie,
co właściwie znaczy postulat
i obietnica, że będzie się w
Polsce „lepiej żyło” — stwier
dza prof. Bogdan Suchodolski
w książce wydanej
przez
„Książkę 1 Wiedzę” pt. „Kultu
ra polska a socjalistyczny sy
stem wartości”.**) Stanowi ona
pokłosie
interdyscyplinarnej
konferencji
zorganizowanej
przez Komitet Badań i Prognoz
„POLSKA 2000” przy Prezy
dium PAN. Jej uczestnicy pod
dali rozważaniom problem roz
woju kultury polskiej w per
spektywie socjalistycznego sy
stemu wartości.
Sposób, w jaki wybitni przed
stawiciele nauki polskiej po
traktowali ten kapitalny pro
blem, zasługuje na uważne od
notowanie. Jeśli bowiem rozwa
żania nad współczesnym stanem
1 rozwojem kultury uwzględ
niały dotąd zwykle jej organi
zacyjne, instytucjonalne i ma-"
terlalne
uwarunkowania,
to
autorzy zebranych materiałów,
podejmują
próbę
określenia
treści i wartości, określających
perspektywy rozwoju i upow
szechnienia kultury. Obecny
stan prognozowania społeczne
go nie daje zadowalającej od
powiedzi na pytanie dotyczące
wizji „lepszego życia” w Pol
sce. Potrafimy jedynie wizję tę
nakreślić ogólnikowo i po
wierzchownie,
co
najwyżej
wypełniając ją elementami ilo
ściowymi, które oznaczają po
prostu zwielokrotnienie „rze
czy”. Umyka zaś niejako z po
la widzenia przyszła jakość lu
dzi, twórców i konsumentów
dóbr.
Tymczasem sens, cel, czy war
tość życia znajdowały się poza
sferą zabiegów społeczno-gospo
darczych; również filozofia stro
niła od nich, jakoby naznaczo
nych piętnem idealizmu. Wresz
cie zafascynowanie naukami
ścisłymi wiodło do poznawania
problematyki wartości ludzkie
go tycia. Rozmyślania nad „ży
ciem godziwym” znajdowały się
Jak gdyby poza nurtem życia
społecznego i podejmowane by
ły przez nielicznych przedsta
wicieli nauki polskiej. Spośród
nich na trwale zapisał się prof.
Tadeusz Kotarbiński, który w
książce „Medytacje o życiu go
dziwym” (1967 r.) zawarł wiele
interesujących i nadal aktual
nych przemyśleń.
Problematyka ta znajdowała
natomiast należne odbicie w
twórczości artystycznej — fil
mie, dramacie, powieści, pla
styce, którym nie obce były pa
sjonujące dyskusje i spory ideo
we. Na gruncie nauki dopiero
ostatnie lata przyniosły wydat
ny wzrost zainteresowania róż
nymi niematerialnymi stronami
życia ludzkiego. Świadczy o
tym głównie ożywienie reflek
sji nad człowiekiem w wielu
dyscyplinach naukowych oraz
zgoła nowe tendencje rysuiące
się w rozwoju antropologii filo
zoficznej, etyce i wiązanie ich
przemyśleń z postępem biologii,
medycyny, wychowania. Zysku
ją należne prawa obywatelskie
refleksje nad życiem ludzkim,
przyjaźnią, miłością i stosunka
mi międzyludzkimi. Nie mfsjsce
spierać się o to, czy nauka, po
lityka, czy potrzeby społeczne
zadecydowały o podniesieniu
rangi tej problematyki. Nie
ulega jednak wątpliwości, iż
właśnie polityka pogrudniowa.
akcentująca role i znaczenie
czynnika ludzkiego, której skró
towym wyrazem po’ostaie ha61o „Przez ludzi i dla ludzi”,
stworzyła nową atmosferę i kli
mat dla teoretycznych rozwa
żań i konkretnych działań.

U/ OKRESIE lat powojen" nych Polska przebyła dro
gę, która przywiodła ją do
grupy państw świata przodu
jących w produkcji i kon
sumpcji. Czy jednak dobro
byt wraz ze wzbudzanymi i
rozrastającymi się potrzeba
mi materialnymi — uzasad
niony, oczekiwany i pożąda
ny — ma stanowić cel jedy
ny? Czy powinniśmy przejść

KAROL B. JANOWSKI

do _porządku dziennego nad
doświadczeniami bardziej ro
zwiniętych gospodarczo kra
jów, w których coraz częściej
dochodzi do głosu niepokój co
do wartości humanistycznych
umykających w toku obłęd
nej konsumpcji, rodzącej wy
naturzenia postaw i stosunku
do rzeczy i ludzi? Wypadnie
zgodzić się z opinią B. Su
chodolskiego, iż „...oddziele
nie uczestnictwa kulturalne
go od aktualnych warunków
i przesuwanie go na dalszą
przyszłość, prowadzą do tego,
że dobrobyt staje się celem
samym w sobie. Jeśli chccmy
być wierni tradycjom ruchu
robotniczego,
powinniśmy
traktować
każdy
szczebel
osiąganego dobrobytu jako
aktualny środek do aktywne
go życia kulturalnego”.
Wreszcie sprawa, która wzbu
dza narastający niepokój, jest
problem stosunku do przyrody.
Jeśli do niedawna jeszcze pod
nosiło się na wyżyny fakt pod
porządkowania istocie ludzkiej
przyrody, to obecnie coraz częś
ciej zgłaszane są wątpliwości co
do marnotrawstwa i rozprzęże
nia w traktowaniu przez czło
wieka wyczerpalnych — jak się
okazuje — zasobów przyrody.
Ponadto stosunek do przyrody
rzutuje na stosunki między
ludźmi, będącymi przecież częś
cią przyrody.

Nie mniej ważną sprawą oka
zuje się. podnoszony w innym
miejscu tomu przez prof. Jana
Szczepańskiego, problem war
tości kultury, stylu życia i
wzorców konsumpcji. Dla osiąg
nięcia socjalistycznej jakości
życia konieczne jest, by polity
ce społeczno-gospodarczej to
warzyszyły działania wycho
wawcze, kulturalne i politycz
ne we wszystkich dziedzinach
życia ludzkiego. „Działania kul
turalne — zdaniem J. Szcze
pańskiego — powinny objąć ca
łość spraw ludzkich i wszyst
kich obywateli. Polityka two
rząca
„wyspy”
kulturalne
wśród obywateli, w nadziei, że
te wyspy będą promieniowały
na całość, jest polityką mylną.
Zawsze będzie odwrotnie, tzn.
że wyspy te będą podmywane
i pochłaniane przez otaczające
morze innej kultury, mniej wy
sokiej, bardziej brutalnej i zde
cydowanej”.
Interesujący
i
godny
dalszych
przemyśleń
jest postulat wykorzystania w
kształtowaniu pożądanych mo
tywacji 1 działań ludzkich, ego
istycznych
dążeń
człowieka,
który może zrozumieć, „że dą
żenie do własnego dobra w
ustroju socjalistycznym prowa
dzi przez realizację dobra wszy
stkich”.

1/ SIĄŻKA „Kultura polska
a socjalistyczny system
wartości” składa się z sześciu

C YSTEM wartości 1 celów
życia ludzkiego nie jest
pojęciem autonomicznym, nie
zależnym od warunków materialno-społecznych i psy
chicznych. „Musimy żyć i
działać w takim świecie —
powiada B- Suchodolski —
jaki istnieje i z ludźmi taki
mi, jacy są. Odwieczna i po
wszechna rozbieżność między
ideałami i
rzeczywistością
ujawnia się w rozwoju socja
listycznego społeczeństwa na
wet bardziej, niż w jakim
kolwiek innym, gdyż aspira
cje i nadzieje są większe, niż
były kiedykolwiek dawniej”.
W sferze wartości znaczenie
podstawowe ma udzielenie od
powiedzi na pytanie, czy fazom
rozwoju społeczeństwa socjali
stycznego odpowiadają różne
systemy wartości, czy też sy
stem ten jest zamknięty, trwa
ły i docelowy, obejmujący
wszystkie stadia socjali:łycz' ńyćn przeobrażeń. Nie ulega
wątpliwości, iż całkowita ak
ceptacja rzeczywistości i mehanizmów jej funkcjonowania
prowadzi do samozadowolenia,
eliminuje nowatorstwo i po
stęp. Natomiast całkowita ne
gacja rzeczywistości wiedzie do
sceptycyzmu, a nawet do nihi
lizmu. Stąd też sprawą o du
żej doniosłości jest znalezienie
i utrzymanie odpowiedniej rów
nowagi między akceptacją i
krytyką rzeczywistości, co nie
wątpliwie łączy się z procesa
mi adaptacyjnymi i innowacyj
nymi w społeczeństwie.

części problemowych: War
tości humanizmu w warun
kach socjalistycznej cywiliza
cji przemysłowej; Człowiek
w środowisku sztucznym i
naturalnym; Nauka a per
spektywy humanizmu; Świa
domość historyczna i sztuka
w perspektywach humaniz
mu; Instytucjonalizacja kul
tury i autonomia jednostki;
O nową orientację wykształcenią.
Właśnie wielość materiałów, ich różnorodność i dy
skusyjność sprawia, iż oma
wiana książka może zainte
resować nie tylko profesjo
nalistów, ale również pozo
stałych czytelników. Pokazu
jąc bowiem aktualny stan
wiedzy o kulturze i jej per
spektywach rozwojowych, sy
gnalizuje jednocześnie obsza
ry i dziedziny z kręgu kul
tury, które wymagają szer
szej refleksji i bardziej zde
cydowanego i wszechstronne
go działania.
X
•) „Kultura polska a socjali
styczny system wartości”, pod
red. Bogdana Suchodolskiego,
Książka i Wiedza, Warszawa
1977, str. 512.

— Sytuacja rzeczywiście nie
jest zadowalająca i dlatego
stawia to określone wymaga
nia przed uczelnią, która po
winna dostarczyć gospodarce
zarówno nowe, lepsze rozwią
zania problemów żywienia,
jak i przygotować specjalis
tów zdolnych urzeczywistnić
planowane
przedsięwzięcia.
Nasza uczelnia wychodzi już
naprzeciw tym rosnącym po
trzebom.
— W jaki sposób?

— W oparciu o decyzję Resortu
Nauki,
Szkolnictwa
Wyższego i Techniki z dniem
1 października 1977 r. powo
łany został u nas nowy Wy
dział Żywienia Człowieka i
Wiejskiego Gospodarstwa Do
mowego. Pierwszą rekrutacje
kandydatów rozpoczęliśmy 15
kwietnia, a kończymy 15 czer
wca br. Liczymy na zainte
resowanie zarówno ubiegło
rocznych, jak i tegorocznych
maturzystów.

— Jaka była geneza powoła
nia do życia tego nowego kie
runku studiów, którego nazwa
— nawiasem mówiąc — nie
jest chyba najzręczniejsza?!
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Na budowie LHS. Najważniejszą obecnie naszą inwesty
cją kolejową jest Linia Hutniczo-Siarkowa, która prowadzić
będzie od granicy ze Zw. Radzieckim (kolo Hrubieszowa) do
końcowej stacji przy hucie „Katowice”. Za dwa lata ruszą po
niej pierwsze pociągi z radziecką rudą dla huty „Katowice”
oraz polską siarką do ZSRR. Gros prac koncentruje się na
odcinku od Hrubieszowa do Woli Baranowskiej, na którym
w tym roku powinny być zakończone roboty. Na zdjęciu: ro
boty w okolicy miejscowości Werbkowice (woj. zamojskie).
Wybudowano tu most na rzece Huczwie, przebudowuje się
torowiska celem ułożenia szerokich torów, przygotowuje się
nasypy pod nowe tory, itp.
CAF — Jaśkiewicz

'Zabytkom na odsiecz
a

„Powabne myśli" księżnej Izabelli
C chem felietonu pt. „Kosz*“ towna partia baka” (14.3.
br.) była spora ilość listów.
Najwyraźniej sprawa siedziby
Józefa Weyssenhoffa zaintere
sowała Czytelników, proszą
cych o więcej szczegółów na
ten temat, ty śród tych listów,
znalazł się i list p. J. Tusz, z
Warszawy, zarzucający mi
nieścisłość, Otóż p. Tusz, pyta, jak to było możliwe, że
Weyssenhoff odizolował się w
Samoklęskach na czas pisania
„Zygmunta
Podfilipskiego”,
skoro książka ta ukazała się
w r. 1898, a Weyssenhoff prze
grał Samoklęski w karty w r.
1894. Przegrał je to czasie par
tii pokera, rozgrywanej w Pe
tersburgu z wielkim księciem
Borysem Włodzimierzowiczem.
Otóż w r. 1898 ukazało się
już drugie wydanie „Zygmun
ta Podfilipskiego”, co znaczy,
iż powieść została napisana
wcześniej.
Ale to nie wszystko... Do
stałem również list od pani dr
Ireny Szypowskiej, autorki
książki „Weyssenhoff”, wyda
nej przez PWN w r. 1976. Pa
ni Szypowska potwierdza to
co pisałem o stanie Samoklęsk
i również wyraża pogląd, iż
Weyssenhoffowską siedzibą po
winny (w przyszłości oczywiś
cie) zainteresować się kręgi
literackie, tak aby utrzymać
twórczą atmosferę tego pięk
nego dworu I tutaj mamy
dodatkową odpowiedź na wąt
pliwości p. J. Tusz. Otóż w
posiadaniu pisarza dwór w
Samoklęskach znajdował się
aż do roku 1907. W roku 1896
sprzedał on natomiast 90 włók
ziemi z posiadłości samoklęskich. A więc możemy być
pewni, iż „Zygmunt Podfilipski” narodził się w murach te

— Panie docencie, zgodzi się
pan niewątpliwie z twierdze
niem, że szybki rozwój gospo
darki żywnościowej, który uznaliśmy za jeden z głównych
narodowych celów, byłby bar
dzo nlrudniony bez obfitego
dopływu kwalifikowanych kadr.
Na razie nie jest z tym za do
brze. Statystyki mówią, że w
całej gospodarce żywnościowej
pracuje jedynie około 2,7 proc,
osób z wykształceniem wyższym i *ż 59,2 proc, z podstawowym i niepełnym podstawowym.

go właśnie dworu. A czy pi
sarz przegrał Samoklęski w
bakarata czy też w pokera, to
już naprawdę wszystko jedno.
Ale co kiedyś będzie w Samo
klęskach — pokaźe przyszłość.
Na razie szkoda wielka, że na
murach tego dworu nie ma
nawet tablicy, informującej,
iż kiedyś należały one do wy
bitnego pisarza i że tu właś
nie powstawały jego dzieła.
Dr Szypowska sugeruje dalej,
iż może by Samoklęski włą
czyło w krąg w swych zainte
resowań Ministerstwo Kultu
ry i Sztuki, mające mu
zeum — pałac Zamoyskich w
pobliskiej Kozłówce.
Przypomniała też dr Szy
powska, iż dwór i park w
Samoklęskach zostały przez
Weyssenhoffa uwiecznione w
noweli „Za błękitami”. Oto
jak opisywał pisarz Samoklęs
ki:
„Ogród spacerowy (...) sły
nie z pięknych drzew i z este
tycznego ich układu. Założo
ny został na początku stulecia,
wówczas kiedy księżna Izabel
la Czartoryska pisała swe
„Myśli różne o sposobie zakła
dania ogrodów”, rozpoczynając
od cytaty z Pope’a. Wielkie
samotne dęby, niespodziewany
rozkład klombów, umiejętne
połączenie odcieni zieloności,
ruina „poważniona dębem sta
rym”, grupy drzew „przyzwoi
te na osłonienie monumentu
lub pamiątki” — przypominają
dzisiaj, po dziewięćdziesięciu
latach powabne myśli księż
nej.”
Dziś już nie przypominają
owych „powabnych myśli”: nie
ma już pięknego parku, zo
stały tylko jego ślady. I dalej
Weyssenhoff:
«... obok wielkiego bogactwa

drzew krajowych, są i okazy
rzadkie zamorskie. Każdy, kto
tu przyjeżdża, musi obowiąz
kowo obejrzeć tulipanowiec,
salisburię i mimozy. W pobli
żu dużego piętrowego dworu
z frontonem greckim, noszą
cym datę 1808 i dewtzę łaciń
ską wznosi się ładna oranże
ria...”
Ta sama oranżeria, w któ
rej obecnie mieści się stajnia...
Owe „Za błękitami" są utwo
rem, który ,„.podobnie jak po
wieść „Żywot i myśli Zyg
munta Podfilipskiego” — pisze
dr Szypowska — o czym Pan
wspomina, tam właśnie został
napisany w roku 1897.

— Bijemy się w piersi, rze
czywiście nie jest. Trzeba by
ło jednak w porozumieniu z
zainteresowanymi
stronami
połączyć w ramach jednego
wydziału dwie dosyć różne,
ale jednocześnie uzupełnia
jące się i bardzo potrzebne
specjalności. Do tej pory na
Wydziale Technologii Żywno
ści naszej uczelni istniała je
dynie możliwość specjalizacji
żywieniowej na ostatnich la
tach studiów. Absolwent otrzymywał
wówczas
tytuł
mgr. inż. technologii źywności w zakresie żywienia
człowieka. Aby podnieść rangę specjalisty z zakresu ży
wienia człowieka i rozszerzyć
program dydaktyczny posta
nowiono na bazie istniejącego
na Wydziale Technologii Ży
wności Instytutu Żywienia
Człowieka powołać osobny
wydział. Specjalizacja doty
cząca żywienia człowieka,
którą kieruje prof. dr hab.
Stanisław
Berger,
obecny
dziekan Wydziału, będzie się
już rozpoczynać po II roku
studiów, a absolwenci otrzy
mywać będą tytuł mgr. inż.
żywienia człowieka. Powstała
też zupełnie nowa i jedyna
w Polsce specjalizacja —
Wiejskiego Gospodarstwa Do-

List p. Szypowskiej zawiera
również ciekawe szczegóły do
tyczące Woli Pękoszewskiej —
dworu kuzynów Weyssenhof
fa, Górskich, istniejącego do
dziś w woj. skierniewickim,
Ale to już inna historia, do
której wrócimy przy innej
okazji.

★

21 marca pisałem m. in. o

dworze w Huszlewie w d. powiecie łosickim, należącym
kiedyś do książąt Woroniecklch. Ptsałem wówczas, iż ten
klasycystyczny dwór został
wzniesiony na przełomie XVIII
i XIX wieku.
Od pana Adama KorybutWoronieckiego dostałem ostat
nio list, w którym Autor wy
raża przypuszczenie, iż dwór
ten musiał być wzniesiony
wcześniej, zapewne w końcu
XVII wieku przez Michała
Korybut-Woronieckiego, który

mowego, którą kieruje prof.
dr hab. Urszula Swietlikowska. Absolwenci tej drugiej
specjalności naszego Wydzia
łu otrzymywać będą tytuł
mgr. inż. ekonomiki wiejskie
go gospodarstwa domowego.
Nie tylko zresztą ta specja
lizacja, ale cały nasz nowy
wydział jest jedynym tego
typu w obozie państw socja
listycznych.
— W wielu krajach zachod
nich takie wydziały istnieją,
ale chyba bez wyodrębnionej
specjalizacji: wiejskie gospo
darstwo domowe—

— Rzeczywiście, w wielu
krajach świata, obok wydzia
łów żywienia człowieka, ist
nieją wydziały ekonomiki go
spodarstwa domowego odno
szące się do gospodarstwa
typu miejskiego, a nie wiej
skiego, jak to jest u nas. Tym
niemniej, mieliśmy swoje określone racje dokonując ta
kiego zróżnicowania. Wyszli
śmy po prostu od istniejące
go aktualnie zapotrzebowania.
W miastach nie ma stanowisk
specjalistów gospodarstwa domowego...
— Może źle, że nie ma?

— Może źle..., ale nie ma.
Natomiast na wsi istnieje już
obecnie konkretne zapotrze
bowanie na instruktorki wiej
skiego gospodarstwa domowe
go. Mają one Wzmocnić ka
drę gminnej służby rolnej.
Zakłada się, że stanowiska
takich instruktorek powinny
być powołane w około 2100
gminach. Na razie jest ob
sadzonych ok. 1400 etatów, z
czego jedynie 6 procent zaj
mują pracownicy z wyższym
wykształceniem.
— To jedyne miejsca pracy
dia tych specjalistów?

— Nie. Istnieją jeszcze du
że potrzeby kadrowe w ośrod
kach nowoczesnej gospodyni,
podległych CZRS „Samopo
moc Chłopska”. Obecnie jest
około 1600 takich ośrodków,
a mają powstać we wszyst
kich gminach. Trzeci kontra
hent to spółdzielnie kółek rol
niczych. Są tam "etaty instruk
torek d.s. samorządu i kół
gospodyń wiejskich, i wiele
czeka na osoby o fachowym
przygotowaniu.

— Jakże wiec to kształcenie
nowych specjalistów z obu kie
runków będzie u was wyglą
dać?

— Nauka trwać bedzie przez
9 semestrów, z których je
den przewidziany jest na 16tygodniową praktykę dyplo
mowa. Jak już wspomniałem,
dla obu kierunków ustaliliś
my dwuletni wspólny okres
studiów, obejmujący przed
mioty podstawowe, podstawy
technologii żywności, nauki
społeczne itd. Potem na kie
runku „żywienie człowieka”
znajdą się takie bloki przed
miotowe, jak technologia ga
stronomiczna, ekonomika i or
w tym właśnie okresie przy
był w te strony po opuszcze
niu zniszczonych w teku wo
jen swych włości pod Zbara
żem. Michał Woroniecki oże
nił się z Joanną de Kunat
Wyrozębską, do której nale
żał m. in. Huszlew i pobliskie
Wyrozęby. Syn Michiła, póź
niejszy pułkownik wojsk ko
ronnych, Bazyli, urodził się
już w tym dworze około r.
1715, podobnie jak jego syn
Antoni (r. 1760).
A więc czy istotnie ten dwór
powstał pod koniec XVII lub
na początku XVIII wieku?
Na to pytanie nie mogę nie
stety odpowiedzieć. „Katalog
zabytków sztuki w Polsce" określa czas powstania dworu
w Huszlewie na przełom wie
ku XVIII i XIX. Może został
on zbudowany istotnie wcześ
niej, a jego dzisiejszy kształt
to
wynik
klasycystycznej
przebudowy? Może w tej spra
wie dostaniemy jakieś wyjaś
nienie od fachowców? (B. St.)

ganizacja żywienia ludności,
wyposażenie techniczne i pro
jektowanie technologiczne za
kładów żywienia zbiorowego,
nauka o żywieniu człowieka,
pedagogika i upowszechnianie
wiedzy o żywieniu. Na kie
runku „wiejskiego gospodar
stwa domowego” zaś takie
przedmioty, jak technologia
produkcji roślinnej i zwie
rzęcej, ekonomika i organiza
cja wiejskiego gospodarstwa
domowego, technologia pro
dukcji potraw i przetwórstwa
domowego, higiena żywienia
i oświata sanitarna, socjolo
gia i polityka społeczna wsi,
pedagogika i poradnictwo w
zakresie wiejskiego gospodar
stwa domowego.
— Ładunek wiedzy wręcz im
ponujący, ale na jaką prakty
czni? pomoc tam w terenie mo
że kobieta wiejska liczyć?

— Warto sobie uzmysłowić,
że już obecnie co najmniej
jedna trzecia wszystkich go
spodarstw wiejskich w kraju
prowadzona jest przez kobie
ty i jest to przy tym tenden
cja wzrastająca. To od kobiet
wiejskich zależy także roz
wój hodowli, drobiarstwa, wa
rzywnictwa, nie mówiąc już o
prawidłowym żywieniu rodzi
ny. W naszym rozumieniu
więc, wiejskie gospodarstwo
domowe to nie tylko kuch
nia z przyległościami, ale ca
ła zagroda, w której nadal
istnieją wielkie możliwości
zwiększenia produkcji po
przez poprawienie ekonomiki.
Do gospodarza z propozycja
mi trafia już coraz częściej
agronom, dla kobiety zaś ta
kiego fachowego partnera do
rozmowy raczej brakowało.
Chcemy wypełnić tę lukę.
Wiele kobiet jeszcze nie wie,
w jakim stopniu poszczegól
ne maszyny i drobny sprzęt
gospodarstwa domowego mo
że ułatwić życie, zaoszczędzić
czasu i wysiłku, jakie warto
mieć urządzenia chłodnicze w
kuchni czy oborze (schładza
nie mleka gwarantujące jego
odpowiednią jakość i poziom
higieny).
— Wróćmy więc może Jeszcze
do przyszłych żywieniowców.
Jakie oni będą mieli zadania
do spełnienia?

— Równie poważne. Będą
np. pełnić funkcje technolo
gów i kierowników zakładów
gastronomicznych, specjalis
tów w zakresie przygotowy
wania projektów technologi
cznych. i wyposażania zakła
dów zbiorowego żywienia, spe
cjalistów oceny przydatności
sprzętu gastronomicznego dla
restauracji, stołówek i gos
podarstw domowych. Warto
tu dodać, że w Polsce jest
niewiele placówek mających
w profilu swrnj działalności
ocenę przydatności technolo
gicznej maszyn i urządzeń,
zarówno produkowanych w
kraju, jak i sprowadzanych.
Nawiasem mówiąc, chcemy w
naszym Instytucie Żywienia
Człowieka stworzyć taką sta
cję oceny technologicznej ma
szyn i urządzeń gastrono
micznych.
— Powinni też zasilić kadrę
pedagogiczną w zasadniczych
i średnich szkołach kształcących
przyszłych pracowników gastro
nomii. Nic podniesiemy jej po
ziomu bez uprzedniego nasyce
nia zakładów ludźmi o wystar
czającym przygotowaniu facho
wym...

— Jak najbardziej. Optymi
styczny jest tu fakt, że pro
gram nowej 10-letniej szkoły
średniej przewiduje też wpro
wadzenie nauczania zasad ży
wienia człowieka. Żywimy
się bowiem ciągle niezbyt ra
cjonalnie i dlatego tym waż
niejsza powinna być rola na
szych przyszłych absolwentów
jako fachowych doradców,
których głos brdzie brany pod
uwagę chociażby przy planowaniu produkcji nowych wyrobów przemyslu spożywczego, a także ich dystrybucji,
Gospodarka żywnościowa to
wielki mechanizm funkcjonu
jący na wielu płaszczyznach.
Tym lepiej bedzie działać, im
więcej jego ogniw nadzorować
będą ludzie odpowiednio do
tego przygotowani.
Rozmawiał:
LESZEK CHMIELOWSKI

Karczma
w starym młynie

Dwór w Huszlewie — od /rontu

(A) W skansenie pszczyńskim
(woj. katowickie), w XIX.wiecznym, zabytkowym młynie
wodnym, który został tu prze
niesiony ze wsi Bojszowy, urzą
dza się oryginalną karczmę —
„Stary Młyn”.
W obiekcie tym. w części ga
stronomicznej na parterze ser
wowane będą oryginalne dania
pszczyńskie, a na piętrze umie
szczono
ekspozycję
starych
urządzeń, służących do prze
miału ziarna. W. osobnej salce
organizowane
będą
odczyty,
spotkania, wystawy i inne im
prezy.
Karczma „Stary Młyn” otwo
rzy swoje podwoje dla tury
stów w czerwcu br. (PAP)
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Stawka na oszczędność energii Uczeni, eksperci i społeczeństwa
Apele prasy w RFN
BONN (PAP). Boński kores
pondent PAP Juliusz Solecki
pisze: podczas kiedy przedłożo
ny przez rząd szeroki program
oszczędności energetycznych jest
nadal w fazie dyskusji i spo
rów międzypartyjnych, środki
masowego przekazu w RFN nie
ustają w apelach do ludności
o likwidację wszystkich źródeł
marnotrawstwa energii, podając
przy okazji szereg rad prak
tycznych związanych z bardziej
ekonomicznym
gospodarowa
niem węglem, olejami opałowy
mi, benzyną, gazem ziemnym
i energią elektryczną.
Każdy może oszczędzać — oto
hasło, które można spotkać w
radiu, telewizji i niemal co
drugiej gazecie codziennej, któ
re podkreślają, iż gospodarstwa
domowe należą do największych
konsumentów różnych źródeł
energii, poczynając od gazu, a
na węglu kończąc. Tak np. spo
śród ok. 104 min ton tzw. wę
gla przeliczeniowego zużywa
nego w gospodarstwach domo
wych w Niemczech Zachodnich
niemal 49 min ulatuje bezpro
duktywnie kominami. Jeszcze
większe straty energii i surow
ców występują w transporcie
kołowym, lotniczym i rzecz
nym.
Wśród rozlicznych możliwości
oszczędzania prasa zwraca uwa
gę na konieczność wymiany
lub lepszej izolacji okien i
drzwi, wskazuje na znaczenie
prawidłowego ustawienia ter
mostatów regulujących tempe
raturę pomieszczeń oraz wzywa
do powszechnego przeglądu da
chów i lepszego izolowania
przewodów centralnego ogrze
wania, przebiegających piwni
cami domów.
O olbrzymich i trudno wyobraźalnych oszczędnościach, ja
kie może dać lepsza konserwa
cja urządzeń grzejnych, świad
czy fakt, iż naprawa uszczelek
w instalacji doprowadzającej
cirnłą wodę do różnych
po
mszczeń tylko w co czwar
ty i mieszkaniu w RFN po
zwoliłaby na zaoszczędzenie energii równej tej, jaką daie du
ża nowoczesna elektrownia.
Wskazuje się, iż nawet tak
prosty zabieg, jak właściwe
wykorzystanie
nalników
w
kuchenkach elektrycznych, a
więc niestawianie małych garn
ków na dużych palnikach może
przynieść oszczędności, które
skumulowane nozwola na oś
wietlanie żarówkami 100-wato

Dziennik „AftonMadet”
o szykanowaniu Polaków
przez policję szwedzki
SZTOKHOLM PAP. Socjalde
mokratyczny,
popołudniowy
dziennik szwedzki „Aftonbladet”
przyniósł 16 bm. artykuł pióra
Miki Larsson na temat szyka
nowania przez policję Polaków
przyjeżdżających do Szwecji.
Dziennikarka przytacza rozmo
wę z architektem Janem N.,
który w grudniu 1976 r. został
zatrzymany na lotnisku Arlanda i — bez podania powodów,
bez możności skontaktowania się
z władzami polskimi — zrewi
dowany, a następnie osadzony
na dwa dni w areszcie. Już po
wypuszczeniu, dwaj policjanci
zachowali się wobec Jana N. w
sposób prowokacyjny. W War
szawie ambasada szwedzka wy
raziła ubolewanie stwierdzając,
że policja postąpiła niewłaści
wie.
M. Larsson pisze, że tego ro
dzaju przypadki zdarzały się
częściej i że szwedzkie MSZ za
żądało obecnie raportu policji w
tej sprawie. (P)

wymi 15-tysięcznego miastecz
ka.
Wśród różnorodnych apeli
kierowanych do ludności moż
na spotkać także wezwania do
rezygnacji z samochodów w
dniach wolnych od pracy. Czyż
nie możemy raz w tygodniu —
pisze jedno z czasopism — roz
stać się ze swoim autem? Ko
rzystając z publicznych środ
ków lokomocji nie tylko przy
czynimy się do oszczędności im
portowanej benzyny, lecz rów
nież będziemy mogli znaleźć
lepszy kontakt z innymi ludź
mi, którego brak tak bardzo
daje się odczuć w sferze stosun
ków międzyludzkich w tych
państwach, w których samo
chód przyczynił się do daleko
Idącej dezintegracji. (P)

Opinia światowa przeciw broni „N

OSLO, WASZYNGTON, SOFIA, KOPENHAGA (PAP). Nie
ustają protesty w wielu krajach świata przeciwko planom pro
dukcji broni neutronowej. Na licznych spotkaniach, wiecach
i sympozjach, przedstawiciele społeczeństw wielu państw do
magają się bezzwłocznego zakazu produkcji broni neutrono
wej.
kręgi religijne. Prasa tego kra
Liczni uczeni i eksperci z
dziedziny nuklearnej wskazu ju opublikowała niedawno oświadczenie
uczestników rady
ją na groźny charakter nowej
norweskiego, którzy
broni masowej zagłady, któ episkopatu
wezwali rząd, aby wykorzystać
rej skutki będą odczuwane
cały swój wpływ, by przeszko
przez wiele pokoleń.
dzić planom produkcji i roz
Coraz szerszego rozmachu na
biera norweska akcja na rzecz
zakazu produkcji bomby neu
tronowej. W kampanii tej ak
tywnie uczestniczą norweskie

Zderzenie pociągów we Włoszech.
so Osób zabitych,
ponad 100 rannych, w tym wiele w ciężkim stanie — oto tragi
czny bilans katastrofy kolejowej, jaka wydarzyła się w sobotę
we Włoszech, 20 km na południe od Bolonii. Pędzący z szybko
ścią ponad 100 km.'godz. ekspres Wenecja — Rzym zderzył się
z lokomotywą jadącego w przeciwnym kierunku pociągu osobo
wego Lecce — Mediolan. Bezpośrednią przyczyną katastrofy
było osunięcie się na tory zwałów błota i korzeni, zniesionych
z góry przez padające od kilku dni w Apeninach ulewne deszcze.
Fot. CAF — Photofax

Wkrótce rozpeczną się rokowania

Japońsko-chiński spór o wyspy Senkaku
TOKIO (PAP). Japoński Urząd Bezpieczeństwa Morskiego
poinformował, że chińskie ku
try rybackie, które przed kilku
dniami wpłynęły na wody te
rytorialne wysp Senkaku, w
niedzielę po południu opuściły
je. Jednakże około 140 chińskich
jednostek rybackich krąży w
pobliżu tych wód, a mianowi
cie w-odległości ok. 30 km od
jednej z wysp Senkaku.
Japońskie MSZ złożyło oś
wiadczenie, że wszystkie kutry
chińskie powinnny opuścić ten
rejon, jeśli istotnie — jak to
twierdzi strona chińska — zna
lazły się tam „przypadkowo”.
Sekretarz generalny rządu ja
pońskiego, Shintaro Abe w cza
sie konferencji prasowej oś
wiadczył, że rząd japoński nie
wznowi rokowań z rządem
chińskim w sprawie zawarcia
między obu krajami traktatu
o pokoju i przyjaźni, dopóki nie
zostanie uregulowana sprawa
wysp Senkaku. Jak wiadomo,
rokowania te jesienią 1975 r.
utknęły na martwym punkcie
w związku z wysuwaniem przez
stronę chińską żądań, by trak
tat zawierał sformułowania wy
mierzone przeciwko ZSRR. Abe
oświadczył, że wkrótce rozpo-

czną się japońsko-chińskie roz
mowy dotyczące wysp Senkaku.
Wyspy Senkaku leżą na po
łudniowym krańcu łańcucha
wysp Riukiu, rozciągającego
się 600-milowym lukiem między
południową wyspą archipelagu
japońskiego, Kiusiu i Taiwanem. W skład łańcucha wysp
Riukiu wchodzi wyspa Okinawa. W 1948 r. raport sporządzo-.
ny przez ONZ stwierdził, że w
pobliżu wysp Senkaku znajdują
się źródła ropy naftowej. Ja
ponia i Chiny już od dawna
wysuwają roszczenia do tych
wysp. Jednakże — zdaniem pra
sy tokijskiej — w praktyce
kontrolują je Stany Zjednoczo
ne jako poligon wojskowy.
W japońskich kołach politycz
nych panuje opinia, że „incy
dent” wokół wysp Senkaku od
wlecze zawarcie japońsko-chińskiego traktatu o pokoju i
przyjaźni, a jednocześnie zadaje kłam dotychczasowym twier
dzeniom strony chińskiej, że
sprawa wysp Senkaku nie sta
nowi istotnego problemu spor
nego między Japonią i China
mi i nie przeszkodzi w podpi
saniu traktatu między obu kra
jami. (P)

Przed XI SFMiS — Hawana 78

Największe foru

młodzieży świata

KRZYSZTOF KOPROWSKI

(P) Na przełomie lipca 1
sierpnia odbędzie się w Hawa
nie kolejny, jedenasty już w 3letniej historii tych imprez
światowy Festiwal Młodzieży i
Studentów. Festiwale, których
inicjatorem jest ŚFMD — Świa
towa Federacja Młodzieży De
mokratycznej, a organizatorem
—
Międzynarodowy Komitet
Przygotowawczy i komitety na
rodowe — stawiają przed sobą
zadanie pogłębienia w świecie
współpracy między wszystkimi
międzynarodowymi i narodowy
mi organizacjami młodzieżowy
mi, rozwoju i umasowienia kon
taktów młodzieży z różnych śro
dowisk, o różnych poglądach,
przekonaniach i wierzeniach, z
różnych krajów i kontynentów,
o różnych kolorach skóry i bez
względu na przekonania poli
tyczne, religijne i in.
Tym razem festiwal odbędzie
się — po raz pierwszy poza Eu
ropą i po raz pierwszy na pół
kuli zachodniej — w stolicy so
cjalistycznej Kuby, Hawanie.
Przede wszystkim jednak jest
to niewątpliwie efekt międzyna
rodowego uznania dla wszech
stronnego rozwoju państwa ku
bańskiego, jego pozycji w świe
cie i osiągnięć społeczno-gospo
darczych w ciągu 18 lat budowy
nowego socjalistycznego ustroju.
Przemiany te dokonywały się w
pierwszych latach w izolacji na
kontynencie
latynoamerykań
skim. i pod bokiem wielkiego
sąsiada i wroga — USA, które
mu musiała się przeciwstawiać,
budząc podziw całego kontynen
tu. Efektem konsekwentnej po
lityki kubańskiej i zmian w sy
tuacji międzynarodowej było
zniesienie blokady wyspy i
wzrost jej międzynarodowego

autorytetu. Dziś Republikę Ku
by łączy głęboka solidarność z
narodami Afryki, Azji, Ameryki
Łacińskiej i regionu Karaibów.
XI festiwal stanie się doskonałą
okazją dla dalszego, lenszego
wzajemnego poznania się i zro
zumienia.
MINĘŁO 30 LAT...
Od momentu zwołania pierw
szego światowego festiwalu mi
nęło już ponad 30 lat. W tym
czasie dziesięć razy młodzież ca
łego świata spotykała się w
dziewięciu różnych stolicach, w
tym również w krajach kapita
listycznych. Od lat pierwszych
festiwali znacznie zmieniła się
sytuacja polityczna na świecie,
generalnie rzecz biorąc — na
lepsze. Zmianie uległ też nieco
profil festiwali (choć podstawo
we jego zasady i cele pozostały
te same), a każdy z nich ma
własną, niepowtarzalną atmosfe
rę, koloryt i cechy szczególne,
którymi zapisuje się potem w
kronikach festiwalowych.
Festiwale zawsze były donoś
nym głosem protestu młodego
pokolenia przeciwko zgubnej po
lityce siły w stosunkach między
narodowych, utrzymaniu atmos
fery nieufności, przeciwko wyś
cigowi zbrojeń, polityce segrega
cji rasowej, kolonializmowi 1
neokolonializmowi, a za pokojem
na świecie, rozbrojeniem, współ
pracą wszystkich państw bez
względu na ustrój społeczno-po
lityczny, za współpracą młodzie
ży całego świata w imię lepsze
go poznania się i walki o lepsze
jutro dla przyszłych pokoleń.
Festiwale młodzieży stworzy
ły też niepowtarzalną szansę dla
krajów-organizatorów przybliże
nia i pokazania ich dorobku,

szansę szerokich kontaktów za
granicznej młodzieży ze społe
czeństwami tych państw, pozna
nia ich kultury, dzięki licznym
Imprezom kulturalnym w ra
mach festiwali oraz przezwycię
żenia istniejących stereotypów
myślowych — zwłaszcza lanso
wanych przez propagandę za
chodnią wobec krajów socjalis
tycznych — na temat rozwoju
danego kraju, warunków żyda,
jego mieszkańców, swobód de
mokratycznych itp.
Przede wszystkim jednak sta
nowią światowe festiwale mię
dzynarodowe forum młodych, na
którym dyskutowane są najważ
niejsze problemy współczesnego
świata. Oczywiście
dominuje
problematyka młodzieżowa.
OD PRAGI DO BERLINA

Zęby lepiej zrozumieć i poz
nać charakter największych mło
dzieżowych imprez świata, jaki
mi są festiwale, spróbujmy w
największym
choćby skrócie
prześledzić ich przebieg i okreś
lić charakterystyczne cechy każ
dego z nich.
Pierwszy festiwal odbył się w
roku 1947 w stolicy Czechosło
wacji — Pradze. Trwał on naj
dłużej spośród wszystkich fes
tiwali, bo 4 tygodnie. Przebie
gał w atmosferze nacechowanej
świeżą pamięcią o dopiero co
zakończonej wojnie. Młodzież,
która tyle wycierpiała w walce
o nowy porządek świata, chciała się teraz spotkać, wymienić
poglądy, lepiej poznać, zaprzy
jaźnić się i zawrzeć kontakty.
Było to po zakończeniu wojny,
ale nad światem wisiały nadal
czarne chmury — krew lala się
w Hiszpanii, Indonezji, Grecji i
Wietnamie.
Hasło
festiwalu
brzmiało więc „Wolność dla lu
dów kolonialnych” i „Wolność
dla uciskanych”. 17 tys. uczest
ników z 72 krajów wyraziło też

mieszczeniu bomby neutrono
wej.
Również deputowani z wszy
stkich partii politycznych w
Stortingu, z wyjątkiem partii
konserwatywnej,
wystąpili
przeciwko produkcji bomby
neutronowej. Stanowisko takie
jest odzwierciedleniem nastro
jów przeważającej większości
narodu norweskiego, który jest
przeciwny planom Pentagonu
produkcji tej barbarzyńskiej
broni. Na zakończonym, XVI
zjeżdzie KP Norwegii powzięto
rezolucję, w której wyraża się
wszechstronne poparcie tej par
tii dla przebiegającej w całym
kraju kampanii zbierania pod
pisów pod żądaniami bezwa
runkowego zakazu produkcji tej
śmiercionośnej broni.
Również amerykańscy studen
ci i liczni profesorowie uczelni
USA zdecydowanie potępiają
plany produkcji broni neutro
nowej. W wielu wypowiedziach
podkreśla się, że ostatnia de
cyzja prezydenta USA w spra
wie odroczenia planów produk
cji nowej broni masowej za
głady nie oznacza rezygnacji z
tej broni. Na szczególnie groź
ny charakter nowej broni wska
zuje wielu profesorów i eks
pertów. Profesor uniwersytetu
harvardzkiego George Kistiakowsky stwierdził m. in„ iż opinie zwolenników tej broni,
którzy głoszą „humanitarny”
charakter bomby „N” są groź
nym mitem. Na konferencji
prasowej, prof. Kistiakowsky
zwracał m. in. uwagę, że fala
neutronów
wyzwalająca
się
podczas wybuchu, poraża nie
zliczone masy ludzi nie tylko
w promieniu pola bitwy, ale i
daleko poza jego granicami.
Następstwa eksplozji bomby
neutronowej mogą pojawić się
po latach. Największe niebez
pieczeństwo produkcji broni
neutronowej — stwierdził haryardzki profesor — polega na
tym, że przybliża ona wiary
godność rozpętania wojny nu
klearnej. Uczony wypowiedział
się zdecydowanie przeciwko
produkcji i rozmieszczeniu tej
broni.
Komentator bułgarskiego dzien
nika „Rabotniczesko Dęło” w
artykule zatytułowanym „Nie
godny atut zwany bombą neu
tronową” stwierdza m. in., źe
wyrażane, nadzieje w Waszyng
tonie i w niektórych stolicach
zachodnioeuropejskich, na wy
korzystanie broni neutronowej
jako „atutu” w rozmowach z
krajami socjalistycznymi na te
mat innych kwestii oraz na
wiedeńskich
rozmowach
w
sprawie redukcji sił zbrojnych
i zbrojeń w Europie środkowej,
są pozbawione perspektyw.
Komentując stanowisko nie
których kół w RFN, dziennik
bułgarski pisze, źe nie ma ni
czego oryginalnego w tym, iż
Strauss i jego przyjaciele sta
rają się wykorzystać problem
broni neutronowej nie tylko
dla swej kolejnej antysocjali
stycznej akcji, ale i dla wy
warcia nacisku na koalicję rzą
dzącą. Dziennik komentuje też
reakcję Pekinu na decyzję Bia
łego Domu, podkreślając wy
raźnie niezadowolenie przywód
ców chińskich z powodu od

niepokój z powodu uchwal za
kończonej w tym czasie konfe
rencji w Paryżu, dążących do
remilitaryzacji Niemiec.
W dwa lata później przedsta
wiciele młodzieży świata (14 000
uczestników z 82 krajów) zebrali
się w Budapeszcie. Jednym z
kulminacyjnych punktów festi
walu była demonstracja z okazji
Dnia Solidarności z narodami
walczącymi o wyzwolenie spod
kolonialnej niewoli. A znany,
nieżyjący już dziś pieśniarz mu
rzyński, laureat nagrody Nobla
— Paul Robeson dał przed fes
tiwalem koncert, z którego do
chód przeznaczył na sfinansowa
nie podróży młodzieży krajów
walczących o wyzwolenie naro
dowe — na festiwal do Buda
pesztu. W czasie tego spotkania
złożono przysięgę, w której za
warte były m. in. takie słowa:
...„dajemy wyraz naszej nie
złomnej woli i naszych dążeń do
szczęśliwego życia w świecie,
który nie zna nędzy, strachu i
wojny”.
Wybór Berlina — stolicy NRD
w 1951 r. na miejsce zlotu mło
dzieży był symboliczny. Miasto
to kojarzyło się dotychczas z
gwałtem, przemocą i znienawi
dzonym przez ludzkość faszyz
mem. Teraz była to stolica
pierwszego w dziejach demokra
tycznego, socjalistycznego pań
stwa niemieckiego. Podczas fes
tiwalu wyczuwało się jednak
napięcie — odbywał się on w
szczytowym okresie „zimnej
wojny”, gdy Stany Zjednoczone
interweniowały w Korei i gdy
postępował proces remilitaryza
cji Niemiec Zachodnich. W fes
tiwalu uczestniczyło 26 tys. mło
dych ludzi ze 104 krajów. Po
raz pierwszy przyjechali Japoń
czycy.
Gospodarzem kolejnego festi
walu był w roku 1953 Buka
reszt, a odbywał się on pod zna
kiem podpisanego na krótko
przedtem porozumienia o zawie
szeniu broni w Korei. Wzięło
w nim udział 30 000 dziewcząt
i chłopców ze 111 krajów. Od
była się też wspaniała Sparta
kiada Przyjaźni — wielkie świę
to sportu. Festiwal zapisał się
też w kronikach inicjatywą mło
dzieży podjęcia szerszej współ

Relacje prasy szwedzkiej
w

po wizycie Thorbjoerna Faelldina

roczenia decyzji w sprawie pro
dukcji bomby neutronowej.
W Danii zapowiedziano trzy
manifestacje przeciwko bombie
neutronowej, które mają się od
być 18 bm., w związku z po
siedzeniem tzw. grupy plano
wania nuklearnego NATO. (P)

W RFN o broni neutronowej
(A) DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Min. Genscher z kolei dekla
rując
równie
zdecydowanie
wolę odprężenia politycznego i
militarnego nie znalazł w swej
telewizyjnej wypowiedzi dla
bomby „N” słowa najmniejsze
go potępienia czy choćby za
strzeżenia. Powołując się na de
cyzję prezydenta USA, stanowi
sko europejskich partnerów
RFN z NATO i przeforsowaną
przez koalicję SPD—FDP nie
dawną uchwałę w Bundestagu,
szef bońskiej dyplomacji ener
gicznie przekonywał o pozy
tywnej funkcji neutronowego
widma. Chodzi o to, jak uza
sadniał, powtarzając znane ar
gumenty — by wykorzystać tzw.
opcję RFN wobec broni neutro
nowej w celu ograniczenia i
kontroli zbrojeń. Oczywiście —
po stronie wschodniej.
Wizyta radzieckiego przywód
cy nad Renem — zdaniem
Genschera — powinna posłużyć
między innymi „przybliżeniu”
ZSRR tych właśnie celów
NATO, odpowiadających w peł
ni stanowisku RFN. To Zwią
zek Radziecki — dowodził min.
Genscher — powinien obecnie
dać „pozytywną odpowiedź”,
wnieść „konstruktywny wkład”
w dzieło kontroli i ograniczenia
zbrojeń.
To samo słowo: odprężenie —
jak jednak odmienny wybór
przesłanek i argumentów w po
równaniu z różnicą między ofi
cjalnym stanowiskiem Bonn i
poglądami sił społecznych prze
ciwnych zdecydowanie broni
„N”, dyskusja między reprezen
tantami gabinetu SPD-FDP i
ław opozycyjnych CDU/CSU
wydaje się niekiedy tylko dru
gorzędnym sDorem o rozmiesz
czenie akcentów.
ZBIGNIEW RAMOTOWSKI

pracy międzynarodowej w dzie
dzinie kultury.
W roku 1955 festiwalowi goście
zjechali do Warszawy. Bohatera
mi dnia byli Wietnamczycy,
owiani chwałą zwycięstwa pod
Dien Bień Phu i doprowadze
niem do wycofania się Francu
zów z Indochin.
Polska i jej odbudowana z
gruzów bohaterska stolica, poka
zywana 30 000 reprezentantom
114 krajów, dominowały oczywi
ście w atmosferze festiwalu.
Warszawa stała się symbolem
zwycięstwa
człowieka nad
śmiercią i nieprzemijania naro
dów, niemożliwością ich ujarz
mienia.
W dwa lata później gospoda
rzem festiwalu była Moskwa.
VI Światowy Festiwal Młodzie
ży i Studentów zorganizowano z
ogromnym rozmachem, pobił on
wiele dotychczasowych rekor
dów: przybyło nań 34 000 delega
tów ze 131 krajów, ponad 1000
dziennikarzy z 62 krajów. Co
dziennie w ramach festiwalu
odbywało się ponad 80 imprez.
Na tym festiwalu odbywały się
spotkania młodzieży krajów eu
ropejskich i państw nadbałtyc
kich — zalążek tego, co zaowo
cowało później w postaci KBWE.
Do festiwalowego repertuaru po
raz
pierwszy wprowadzono
„Dzień dziewcząt” — jako dzień
walki o równe prawa dla wszy
stkich kobiet świata.
Kolejny festiwal zapisał się
jako pierwszy zorganizowany w
kraju kapitalistycznym. Odbył
się w r. 1959 w Wiedniu, a sa
ma jego lokalizacja była symp
tomem zaszłych zmian w świe
cie i postępującego z wolna od
prężenia. Był to festiwal starć
przeciwstawnych poglądów i go
rących
dyskusji politycznych
oraz nieudanych prób zakłóce
nia jego obrad przez różne pra
wicowe organizacje z Zachodu.
Wzięło w nim udział 18 tys.
osób ze 112 krajów.
Również VIII festiwal odbył
się w stolicy państwa zachod
niego — w Helsinkach, w roku
1962. W jednym i drugim przy
padku gospodarzami były dwa
państwa neutralne, które wnio
sły duży wkład w dzieło odprę-

gram rozwoju przemysłu i mo
dernizacji rolnictwa stwarza, z
punktu widzenia współpracy,
interesujące możliwości dla sze
regu firm azwedzkich.
Nawiązując do problematyki
kulturalnej „Dagens Nyheter”
wspomniał m.in., że liczba prze
kładów literatury szwedzkiej w
Polsce jest dotychczas znacznie
większa niż literatury polskiej
w Szwecji. Stwierdził również,
że muzyka polska cieszy się
dużą
popularnością
wśród
Szwedów.
Warto dodać, że dzienniki
szwedzkie, które z reguły ni«
zamieszczają treści dokumen
tów związanych z wizytami oficjalnymi, tym razem obszer
nie przekazały, z powołaniem się
na PAP, treść komunikatu koń
cowego.
Wizyta premiera w Polsce
stała się dla części prasy
szwedzkiej okazją do nieobiek
tywnych, tendencyjnych publi
kacji. Zabrali głos rzecznicy
tych, którzy wyrzekłi się Polski
i osiedli w Szwecji, ale ciągle
nie rezygnują z antypolskiej
działalności usiłując wtrącać się
w nasze wewnętrzne sprawy.

Powszechnie podkreślano ser
deczność i gościnność, z jaką
premier Faelldin i towarzyszące
mu osoby podejmowani byli w
naszym kraju. Takie dzienniki
jak — „Goeteborgs-Posten" i
„Skanska Dagbladet” uwypukli
ły ów fakt również w tytułach
doniesień z Warszawy. Z saty
sfakcja pisały gazety o trady
cyjnie dobrych kontaktach pol
sko-szwedzkich i rozwijającej
się współpracy
Największy szwedzki dziennik
poranny „Dagens Nyheter” pi
sał w sobotę, że postęp gospo
darczy Polski, a zwłaszcza roz
mach budownictwa mieszkanio
wego i przemysłowego oraz in
westycje drogowe zrobiły duże
wrażenie na premierze Faelldlnie, któremu zaimponowało tak
że pielęgnowanie przez Pola
ków ich narodowego dziedzic
twa kulturalnego. Sprawozdaw
.................................
ca tego dziennika stwierdził
m.in., że zarówno premier
Faelldin jak i jego małżonka
byli do głębi wstrząśnięci w
czasie zwiedzania obozu kon
centracyjnego Oświęcim-Brzezinka.
GEN EWA. (PAP). Korespc
*
Sztokholmski „Svenska Dag , dent PAP, Jerzy Wańkowie
bladet” odnotował. powołując
pisze:
się na premiera Faeildina. że
Szerokim
zainteresowaniem
jest on zadowolony z rozmów z
publiczności oraz kół gospodar
przywódcami polskimi i za
czych cieszy się ekspozycja to
wartej 5-letniej umowy han
warów polskich na otwartych w
dlowej. Umowa ta, jak też
Bazylei
międzynarodowych tar
wymiana handlowa i współpra gach artykułów
powszechnego
ca gospodarcza między Polską a
użytku ,.,Muba-78”. W targach
Szwecją,
stanowi
przedmiot
bierze udział ponad 2.808 wy
szczególnego
zainteresowania
stawców z 37 krajów. Oferta
tutejszej prasy, radia i tv.
towarów polskich odzwierciedla
„Dagens Nyneter”, „Sydsvenkorzystne zmiany, jakie zaszły
ska Dagbadet” „Arbetet” i in
w ostatnich latach w struktu
ne gazety pisały, że nasz prorze naszego eks.portu do Szwaj
carii, wyrażające się w istot
nym wzroście ud’iału prodeke
tów przemysłowych.
PIHZ zainicjowała spotkania
z czołowymi kolami gospodar
czymi Szwajcarii, a także pre
lekcje zawierające przegląd do
robku i perspektyw gospodar
czych naszego kraju. Tematem
rozmów handlowych „ między
przedstawicielami polskich cen
tral handlu zagranicznego i firm
szwajcarskich jest głównie spra
wa ustalenia konkretnych kie
runków działania na rzecz dal
szego rozwoju wymiany handlo
wej oraz zrównoważenia wza
jemnych obrotów. (P)

(W)

Polska ekspozycja

na targach w Bazylei

Katastrofa kolejki
linowej w USA

Spotkania delegacji
Sejmu PRL w Belgii
BRUKSELA (PAP). Korepondent PAP, Jan Sierzputowislcu
pisze:
Przebywająca z wizytą w
Belgii
7-osobowa
delegacja
Sejmu PRL, z jego marsza łkiem prezesem NK ZSL, Stanisławem Gucwą, na czele zo
stała przyjęta 17 bm. przez
przewodniczącego senatu Ro
berta Vandekerckhove’a i prze
*
wodniczącego izby reprezentan
tów Edmonda Leburtona, nas
tępnie zaś spotkała się z człon
kami belgijskiej grupy unii
międzyparlamentarnej i jej sek
cji belgijsko-polskiej.
Omawiano różne dziedziny
współpracy obydwu krajów, w
szczególności
gospodarczej,
wskazując na konieczność stałe
go jej rozwijania i ulepszania.
Dyskutowano również na te
maty najważniejszych między
narodowych zagadnień współ
czesności — pokoju, rozbroje
nia i odprężenia. Podkreślano,
że Polska i Belgia sa żywotnie
zainteresowane w osiągnięciu i
utrwaleniu tych celów. Jedną z
dróg ■wiodących do nich może
być współdziałanie parlamen
tów.
Dzielono się też doświadcze
niami z zakresu prac parlamen
tarnych. (P)

SZTOKHOLM (PAP). Ko
respondent PAP, Andrzej No
wicki, pisze: Przez wszyst
kie dni wizyty premiera
Thorbjoerna Faelldina w Pol
ice, szwedzkie dzienniki, ra
dio i tv obszernie relacjono
wały jej przebieg.

I
I
I

Zamach bombowy
na kolej NRD

(P) 'wagonik kolejki linowej
po katastrofie.

CAF — Photofax

WASZYNGTON (PAP). W oś
rodku sportów zimowych w
Sąuaw Valley w Kalifornii z
zaczepu zerwał się wagonik ko
lejki linowej, w której znajdo
wało się 40 turystów. W chwili
wypadku wagonik znajdował
się nad zboczem na wysokości
ok. 2300 m n.p.m. Wagonik
szybko zaczął zsuwać się w
dół, ale prawie u samej zie
mi zaczepił się o jedną z lin 1
zawisł na wysokości II m. 4 osoby poniosły śmierć, a ok. 30
zostało rannych. (P)

żenią na naszym kontynencie.
Wybór ich stolic na miejsce ob
rad festiwali — nie był więc
przypadkowy. W Helsinkach uczestniczyło 18 tys. osób ze 137
krajów. Po raz pierwszy w fes
tiwalowej historii uczestniczył
w zjeżdzie oficjalny obserwator
ONZ, a pod egidą UNESCO od
było się seminarium n.t, wymia
ny kulturalnej między Wscho
dem i Zachodem.
Dopiero w 6 lat później, w
1968 f„ goście festiwalowi zje
chali się ponownie — tym razem
do stolicy Bułgarii — Sofii. By
ło ich mniej niż w Helsinkach,
ale reprezentowali oni rekordową
do dziś liczbę krajów — 142. Fe
stiwal ten przebiegał pod zna
kiem solidarności z walczącym
narodem wietnamskim. 5000 de
legatów uczestniczyło w czynie
społecznym na rzecz Wietnamu.
IV roku 1973 gospodarzem fes
tiwalu był po raz drugi Berlin
— stolica NRD. Tym razem at
mosfera międzynarodowa pod
czas spotkania była o wiele lep
sza, a i pozycja NRD w świe
cie zupełnie inna. NRD uznawa
ło w tym czasie już 60 państw,
a w miesiąc po festiwalu przy
jęto ją do ONZ. Było to w cza
sie, gdy rozpoczął się proces
normalizacji stosunków między
Polską i RFN. Trwały też roz
mowy między
rządami obu
państw niemieckich. Rozmachu
nabierały
przygotowania
do
KBWE. W X festiwalu, wzięło
udział 26 000 delegatów ze 140
krajów oraz 1700 krajowych i
międzynarodowych organizacji.
★

Tak w wielkim skrócie wyglą
da historia tej wspaniałej, nie
powtarzalnej i najbardziej ma
sowej na świecie imprezy mło
dzieżowej.
Imprezy służącej
zbliżeniu, lepszemu poznaniu się,
współpracy młodzieży z różnych
krajów i kontynentów, o roz
maitych poglądach i przekona
niach politycznych, religijnych
itp. Jest pięknym wkładom mło
dzieży świata w dzieło budowy
i umacniania pokoju, między
narodowej współpracy i walki
o rozbrojenie. Jest głosem coraz
bardziej liczącym się w świe
cie.

BERLIN (PAP). Agencja ADM
pisze o nowym zamachu na ko
lej NRD, S-Bahn, przechodzącą
przez terytorium Berlina Za
chodniego. Nieznani sprawcy
rzucili na wagon tej kolei bom
bę zapalającą. Pożar ugaszono,
ale straty materialne są znacz
ne. Agencje prasowe przypomi
nają, że jest to już 3 zamach
tego rodzaju w ciągu ostatnich
3 tygodni.
Prokuratura Generalna NRD
zwróciła 6ię do prokuratury
Berlina Zachodniego o podjęcie
energicznych kroków w celu
położenia kresu tym zamachom.
(P)

Czy Akio Moro żyje?
(B) DOKOŃCZENIE ZE STR. I
się zdenerwować swej ofiary
— powszechnie
poważanego
polityka, postanowili dopełnić
zemsty, mordując go.
Być też może — twierdzą inni
obserwatorzy — ostatni komu
nikat terrorystów nie jest żadną
decyzją, a jedynie nowym szan
tażem — tym razem być może
nawet ultimatum, mającym na
celu skłonienie rządu włoskie
go do ustępstw poprzez zastra
szenie.
Licznych obserwatorów wlo&
kich zastanawia fakt, iż tym ra
zem do komunikatu nie dołą
czono listu A. Moro. Czy
oznacza to. że porywacze nie
mają nic nowego do przekaza
nia za pośrednictwem swej ofia
ry, czy też, że nie jest on w
stanie napisać listu. Dlaczego?
Dramatycznych pytań nie brak,
i tylko przyszłość może dać na
nie odpowiedź.
ALEKSANDRA KEDAJ

Swifcie
0 Rada Państwa PRL przyznała
Srebrną Odznakę Orderu Zasługi
dyrektorowi mieszanej belgijskopolskiej spółki „Belga!”, Rogero
wi Galere.
Od kilkunastu lat
przyczyniał się on aktywnie do
rozwoju polsko-belgijskiej współ
pracy handlowej. Aktu dekoracji
dokonał ambasador PRL w Kró
lestwie Belgii, Stanisław Kocio
łek.
Q W Helsinkach odbyło się po
siedzenie komisji mieszanej dzia
łającej w ramach umowy
o
współpracy gospodarczej, przemy
słowej, naukowej i technicznej oraz komisji mieszanej d/s reali
zacji umowy o wzajemnym zno
szeniu przeszkód w handlu mię
dzy Polską a Finlandią, która we
szła w życie z dniem 1 bm. Stro
ny pozytywnie oceniły dotychcza
sowy przebieg wymiany handlo
wej między obu krajami. Z za
dowoleniem stwierdzono, że wpro
wadzona umowa o znoszeniu prze
szkód w handlu przyczyni się do
dalszego dynamicznego wzrostu,
wzajemnych obrotuw handlowych.
Stwierdzono szerokie możliwości
obu partnerów w zakresie dal
szego wzrostu obustronnie korzy
stnej wymiany handlowej, która
w efekcie powinna doprowadzić
do dywersyfikacji polskiego eks
portu do Finlandii oraz do zrów
noważenia bilansu handlowego.
Omówiono ponadto szereg no
wych inicjatyw kooperacyjnych, *
także nowe formy współpracy
handlowej zmierzające do inten*
syfikacji wzajemnych obrotów’.
(PAP>
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Moskiewskie rozmowy Vance’a

Dyskusja wokół SALT II
Od stałego korespondenta
MACIEJA SŁOTWIŃSKIEGO
Nowy Jork w kwietniu
(A) Coraz więcej się tu mó
wi i pisze o moskiewskiej wi
zycie Cyrusa Vance’a (19—21
kwietnia),
której głównym,
ale nie jedynym, celem będzie
posunięcie naprzód negocjacji
w sprawie układu SALT II.
Jest podobno jeszcze
sporo
szczegółów do uzgodnienia
związanych z 5 rozdziałami ewentualnego
układu,
nim
można by podpisać nowe po
rozumienie w sprawie ogra
niczenia zbrojeń strategicznych
i Vance pragnie zmniejszyć
istniejące różnice zdań aby
potem w maju lub czerwcu,
gdy w Nowym Jorku obrado
wać będzie specjalna
sesja
Zgromadzenia Ogólnego NZ
w sprawie rozbrojenia, dysku
sję posunąć jeszcze dalej.
Spekuluje się tu, że być mo
że na czele delegacji radziec
kiej w ONZ pojawi się Leonid
Breżniew, wtedy byłaby okazja
do spotkania z prezydentem
Carterem. Ale bardziej realne
wydaje się, iż do Nowego Jorku
przybędzie Andriej Gromyko,
co stwarzałoby także możliwość
do intensywnych negocjacji w
sprawie SALT II.
S wspomnianych dylematów
to precyzyjne określenie liczeb
ności poszczególnych rodzajów
broni strategicznych, do posia
dania których obie strony były
by upoważnione, ograniczenie
zasięgu amerykańskich pocisków
sterowanych Cruise Missiles, a
z drugiej strony
radzieckich
bombowców typu „Backfire”,
dalej ograniczenie modernizacji
istniejących typów uzbrojenia
strategicznego 1 zakaz prac ba
dawczych i rozwijania nowych
rodzajów broni.
Amerykanie nie są pewni z
jakim przyjęciem spotkają się
w Moskwie, w każdym razie
pogróżki i próby sz.antażu poli
tycznego ze strony administra
cji amerykańskiej, m. in. przy
okazji afery z bronią neutrono
wą, zdaniem tutejszych komen
tatorów mogą wpłynąć wyraź
nie na ochłodzenie atmosfery
zbliżających się negocjacji.
W związku z tym podkreśla
się tu różnice zdań i podobno
coraz bardziej pogłębiające się
rozdźwięki między Cyrusem
Vance’em i Zbigniewem Brze
zińskim, doradcą prezydenta d/s
bezpieczeństwa
narodowego.
Vance jest zwolennikiem kon
cepcji skoncentrowania się w
iyr negocjacjach ze Związ.kiem Ra
dzieckim na problemach SALT

Transkazachstańska
linia elektryczna
MOSKWA (PAP). W Kazach
stanie rozpoczęto podwieszanie
przewodów na linii przesyło
wej o napięciu 5 tys. wolt, prze
cinającej całą Republikę z pół
nocy na południe. Ta licząca
tysiąc kilometrów linia połączy
wielkie elektrownie
cieplne
Ekibastuzu ze Zjednoczonym
Systemem Energetycznym ra
dzieckiej Azji Środkowej. Sy
stem ten działa w strefie ciąg
nącej się od Pamiru do Morza
Aralskiego..
Budowane obecnie połączenie
będzie miale ogromne znacze
nie w związku z powstaniem
na rzekach Az.ii Środkowej po
tężnych elektrowni wodnych.
Ich turbiny osiągają maksy
malną moc produkcyjną w cią
gu kilku sekund, podczas gdy
elektrownie cieplne potrzebują
na to wielu godzin. Dlatego też
specjaliści od energetyki dążą
do połączenia w jeden system
elektrowni obu typów, by za
pewnić stabilne zaopatrzenie
gospodarki narodowej w elek
tryczność w godzinach szczytu.
(A)

II i chce zmierzać do podpisania
układu jak najszybszymi kro
kami.
Brzeziński
natomiast
pragnie łączyć strategiczne roz
mowy z innymi problemami.
Przypomina się, że niedawne
wystąpienie prezydenta Carte
ra na uniwersytecie Wake Forest, w którym znalazło się kil
ka ostrych sformułowań pod adresem Związku Radzieckiego,
było napisane pod
dyktando
Brzezińskiego, po czym szybko
z inicjatywy Vance’a przekaza
no radzieckiej ambasadzie w
Waszyngtonie pełny tekst prze
mówienia. a nie tylko to, co opublikowała tutejsza prasa, pod
kreślając, że w wystąpieniu
Jimmy Cartera były także tony
pojednawcze i że całe przemó
wienie przeznaczone było w
głównej mierze na wewnętrzny
amerykański użytek.
Mówi się tu coraz częściej, że
doradcy obu polityków prywat
nie narzekają na styl pracy i
sposób podejścia do
różnych
spraw strony przeciwnej, doradcy Vance’a skarżą się na
Brzezińskiego i odwrotnie.

Prezydent oscyluje między
tymi dwoma ugrupowaniami
przechylając się to w jedną,
to w drugą stronę, w wyniku
czego linia jego polityki za
granicznej charakteryzuje się
wyraźnymi meandrami.

(A) Korespondent AFP pisze
o roli jaką odgrywa pilka nożna w życiu gospodar
czym, politycznym i społecz
nym Brazylii.
„Brazylia wkroczyła obecnie
w niezwykle gorączkową atmo
sferę, która poprzedza zbliżają
ce się wielkie emocje. Na dwa
miesiące przed rozpoczęciem roz
grywek piłkarskich o Puchar
Świata kraj fascynuje się już
perypetiami drużyny narodowej,
przy czym plotki nie oszczędza
ją niczego, ani nikogo. Niedaw
no przywódca większości Izby
Deputowanych Jose Bonifacio
oświadczył, wychodząc po spot
kaniu z prezydentem Geiselem,
że nie mówił z nim ani o po
lityce, ani o sprawia wyboru
następcy prezydenta, a jedynym
jego poważnym zmartwieniem
było jak najszybciej dostać się
do gmachu Kongresu, aby obej
rzeć transmisję meczu towarzy
skiego między Brazylią a RFN.
W tym samym momencie w Rio
de
Janeiro
przewodniczący
Stanowego Zgromadzenia Usta
wodawczego postanowił zawiesić
obrady tego gremium, aby jego
członkowie mogli również obej
rzeć tę transmisję.
Od czasu wyjazdu reprezen
tacji Brazylii na tournee po
Europie rozgłośnie radiowe ca
łego kraju poświęcają przecięt
nie 5 godzin dziennie sprawom
piłki nożnej, która jak to pow
tarzają komentatorzy tv jest
„radością narodu”. Niezwykła
płodność reporterów połączona
z równie bujną fantazją pozwa
la im odtwarzać na tysiąc spo
sobów takie lub inne zagranie
brazylijskiego piłkarza.
Rzeczywistość graniczy tu z
fikcją. Kiedy po raz pierwszy
na łamach prasy pojawiło się
nazwisko generała Joao Bantisty
Figueiredo, jako niewątpliwego
następcy prezydenta republiki,
wiele osób ankietowanych na
ulicach zapytywało wręcz, czy
chodzi tu o nowego gracza kad
ry narodowej. Natomiast wszy
scy wiedzieli doskonale kto za
stąpił dawnego trenera drużyny
narodowej. Nikt też nie dziwi
się, że znany prawnik brazylij
ski Eliezer Rosa pisze, iż ulu
biona dri^yna
mieszkańców
Rio de Janeiro „Flamengo” jest
nie tylko klubem, ale również
„prawdziwą religią. credem któ
re ma 6wą biblię i swych pro
roków. Porażka Flamengo fru-

Proces obfitował w groźby,
próby
zastraszenia, zakazano
też nauczycielce, która chciała
wyjaśnić motywy swej decyzji
odzywania się w ogóle. Wyrok

moc. Dziewczynka zapytana o

Hiszpańska
alternatywa

Czas wielkich manewrów

(A) Ogłoszony w Bonn komunikat oficjalny przyniósł nieco
danych o tematyce konferencji „na szczycie", która odbędzie się
16 i 17 lipca w stolicy RFN. W konferencji, jak wiadomo, wezmą
udział szefowie państw i rządów USA, RFN, Francji, Wielkiej
Brytanii, Włoch, Kanady i Japonii. Europejska Wspólnota Gos
podarcza, podobnie jak podczas poprzedniego „szczytu” w Lon
dynie, wystąpi jako odrębny partner, ale na specjalnych zasa
dach. W tych częściach dyskusji, które dotyczyć będą EWG,
Wspólnotę ma reprezentować kanclerz Schmidt (w lipcu na
RFN przypada kolej w przewodniczeniu Radzie Ministrów) oraz
szef Komisji EWG Roy Jenkins.

Jak .podaje Agencja Reute
ra, wśród głównych tematów
debaty znajdzie się walka z
inflacją, energia, handel, mię
dzynarodowe problemy walu
towe oraz współpraca między
krajami uprzemysłowionymi a
rozwijającymi się. Świat stoi
w obliczu poważnych i wza
jemnie splecionych problemów
gospodarczych, których roz
wiązanie wymaga połączonej
akcji na wielu frontach —
stwierdza opublikowany w
Bonn komunikat siedmiu rzą
dów.
Można przypuszczać, że w
tym splocie problemów jeden
wysunie się na czoło. Świadczą
o tym ■wyniki innego „szczytu”,
który właśnie niedawno się za
kończył — kopenhaskiej konfe
rencji
przywódców
państw
EWG.
EWG przygotowuje mianowi
cie nową strategię gospodarczą,

Brazylia - futbolowy szał

Od stałej korespondentki
ALEKSANDRY KEDAJ
Rzym, 17 kwietnia
brzmiał: zawieszenie na dwa
dni w czynnościach. Nie radzi
Sprawa Moro i „czerwo
my przez te dwa dni pokazy
wać się w szkole — powiedział
nych brygad”, terror i szan
ostrym tonem jeden z prowo
taż
wobec
społeczeństwa,
dyrów zajścia, członek tzw.
przysłoniły najważniejsze pro
autonomii uczniowskiej — my
blemy włoskie, jak kryzys
nie żartujemy.
gospodarczy czy bezrobocie,
Matka 12-letniej uczennicy
do których rozwiązania w
szkoły podstawowej znalazła w
trybie przyspieszonym miał
jej
zeszycie napis „Viva la
przystąpić nowy rząd włoski.
violenza" — Niech żyje przeChoroba terroryzmu rozprze
strzenia się na cały kraj. Oto
przykład: w jednej ze szkół
rzymskich odbywało się ostat
nio zgromadzenie uczniów. Nau
czycielka mająca w swej kla
sie uczniów zapóźnionych w
nauce zaproponowała, by ta
właśnie klasa zrezygnowała z
udziału w zgromadzeniu, które
zazwyczaj zamienia
się w
czczą gadaninę. W trakcie pro
wadzonej przez nią lekcji do
klasy wdarło się kilku uczniów
z innych klas i rozkazało nau
czycielce natychmiast przerwać
zajęcia. Gdy ta odmówiła, za
wołali innych uczniów, przy
wiązali nauczycielkę do krze
sła i ogłosili „rozpoczęcie pro
cesu ludowego" nad nią.

Przed „szczytem.” w Bonn

struje, zasmuca, upokarza 1
załamuje. Psychiczna zdrowie
społeczeństwa, higiena narodu
wymagają, aby Flamengo wy
grało dla dobra wszystkich, po
wszechnego szczęścia i dobroby
tu ogólnonarodowego”.
Przechodząc do skali ogólno
krajowej pogląd ten bynajmniej
nie je3t żadnym przejaskrawie
niem. Piłka nożna staje się bro
nią polityczną doprowadzając
zarazem do rozpaczy brazylij
skich ekonomistów, którzy i
tak są wstrząśnięci ujemnymi
skutkami karnawału w dziedzi
nie gospodarczej. Co więcej broń
ta prowadzi do dramatów spo
łecznych.
Po porażce, Jaką poniosła re
prezentacja Brazylii w meczu
towarzyskim z Francją Jeden z
deputowanych
opozycyjnych
gwałtownie zaatakował rząd
o to, iż dał do dyspozycji tre
nerowi kadry narodowej kwotę
2 milionów dolarów. Deputowa
ny ten twierdził, te zaintereso
wanie rządu piłką nożną ma na
celu wyłącznie
.znieczulenie
brazylijskiej opinii publicznej”.
Jednocześnie pojawiły się pog
łoski, jakoby jeden z piłkarzy
kadry narodowej miał zostać
usunięty z drużyny za stwier
dzenie v.’ jednym z wywiadów
dla lewicowego pisma MOVIMENTO, iż jest za przywróce
niem demokracji w Brazylii.
Wypowiedź ta wzbudziła wiele
oburzenia w prasie stanu Minas
Gerais skąd pochodzi ten za
wodnik...”

Honorarium w zlocie
LONDYN (PAP). Amerykań
ska piosenkarka Bette Midler
zażądała, aby honorarium- za
występy podczas
jesiennego
tournee po W. Brytanii wypła
cono jej w zlocie. Będzie ona
więc pierwszą artystką, która
otrzyma honorarium w takiej
formie.
Impresario Midler stwierdził,
że jest to jedyny sposób zabez
pieczenia się przed stratami,
wynikającymi z gwałtownych
wahań kursów walutowych. Na
wypłatę honorarium w takiej
formie musi jednak wyrazić
zgodę bank Anglii, który w
tym przypadku nie zgłosił za
strzeżeń. (A)

cel wypisywania takich haseł
w zeszycie i ich sens powie
działa: nie wiem, ale wszyscy
tak piszą. Faktycznie, na murach Rzymu ostatnio znów gę
sto od emblematów przemocy,
haseł typu „Boya chi molla”,
czyli „drań, kto się łamie”.
Granica
między
odcieniami
szaleństwa jest płynna: w oko
licach Genui policja znalazła
ciało 20-letniej dziewczyny, zma
sakrowanej przez mordercę uderzeniami ostrego kamienia,
na której plecach
sprawca
mordu wyrył słowa „brigate
rosse”.

której rezultaty nie mogą ogra
niczyć się do obszaru Wspólno
ty. W centrum tej strategii zna
lazły się bowiem problemy wa
lutowe.
Trzeba od razu zaznaczyć, że
sprawa znajduje się dopiero w
stadium dyskusji. Wyjściowe
stanowiska
poszczególnych
państw EWG muszą być przy
tym nie do końca zgcdne, ponie
waż narada o strategii ekono
micznej przeprowadzona w Ko
penhadze miała charakter nie
formalny. Do prasy przeciekło
tylko niewiele, zaś wśród ofi
cjalnie ogłoszonych wyników
szczytu na czoło wybija się de
cyzja o ustaleniu terminu wy
borów bezpośrednich do parla
mentu zachodnioeuropejskiego.
Niemniej obserwatorzy są zgod
ni, że właśnie decyzje w kwe
stiach ekonomicznych, a w
szczególności monetarnych, sta
nowią o znaczeniu konferencji
w Kopenhadze.
Od dawna już dyskutuje się
w EWG, w jaki sposób ma się
dalej rozwijać integracja za
chodnioeuropejska. Można tu
wyróżnić dwa stanowiska. Pier
wsze — że poszczególne kraje
„dziewiątki” powinny najpierw
uporządkować swe wewnętrzne
sprawy gospodarcze, a potem
przystąpić do organizowania unii monetarnej. Drugie — że
właśnie uregulowanie kwestii
walutowych w skali całej wspól
noty jest niezbędnym warun
kiem rozwiązania problemów ekcnomicznych
poszczególnych
państw członkowskich.
Nie był to bynajmniej spór
akademicki, bo dotyczył on w
gruncie rzeczy sposobu prze
zwyciężenia recesji. Otóż jeśli
wierzyć skąpym doniesieniom z
Kopenhagi, nastąpił zasadniczy
przełom. Dotychczas dominował
bowiem pogląd . najpierw po
rządek, potem unia monetarna”,
lansowany głównie przez RFN.
Teraz priorytety mają się od
wrócić. Kraje EWG dążyć będą
do . zapewnienia
stabilności
swych walut, a dopiero na tej
podstawie będą próbowały przy
spieszyć rozwój gospodarczy i
procesy integracji.

Skąd ta zmiana? Już od
dłuższego czasu przewodniczą
cy Kom!sji EWG Rov Jenkins jest zdania, że Wspól
nota potrzebuje „nowego od
dechu”, że skomplikowana
sytuacja gospodarcza krajów
EWG wymaga śmiałych decy
zji i ambitnego programu.
Właśnie .posunięcia na rzecz
unii monetarnei maja w jego
opinii skonsolidować Wspólno
tę i zapewnić jej siłę potrzeb
ną do pokonania kryzysu. Ale
choć Jenkins przedstawiał
konkretne plany, spotkały się
one z chłodnym przyjęciem.
Wewnątrz EWG brakowało do
orostu bodźców do działania,
każdy kraj próbował na włas
ną rękę, i kosztem partnerów,
rozwiązywać swe problemy.
Bodziec, który nakłonił pań
stwa Wspólnoty do solidarności,
który spowodował zmianę —
szczególnie tu ważnego — sta
nowiska RFN. przyszedł z zew
nątrz. Wszystkie kraje EWG
poczuły się mianowicie zagrożo
ne polityką monetarna Stanów
Zjednoczonych. W trosce o swój
bilans handlowy USA dopusz
czają do spadku kursu dolara.
Tańszy dolar — to tańsze towa
ry amerykańskie na rynkach
zagranicznych i droższe towary
zagraniczne na rynku amery
kańskim. Z punktu widzenia
partnerów handlowych USA
Niektórzy komentatorzy su
gerują, że obecna eksplozja
jest oznaką zmęczenia społe
czeństwa włoskiego nieudolny
mi rządami chadecji, która od
30 lat przetasowuje jedynie
między sobą teki ministerialne,
nie zmieniając oblicza kraju.
Ostatnie manifestacje społeczeń
stwa — np. kobiet z Mediola
nu, w której wzięły udział
matki poległych w zamachu na
bank rolny i wielu innych
ofiar terroryzmu ostatnich lat
— są kolejnym wymownym do
wodem, iż społeczeństwo wło
skie w swej masie nie wierzy
w możliwość „sprzątania domu
poprzez robienie bałaganu”, że
jest zmęczone trwająca od lat
strategią napięcia realizowana
przez ekstremistyczne grupki
młodzieży. Strategią której ak
tywnym rzecznikiem była ję
drnie neofaszystowska partia
MSI. W 1968 r., u progu stra
tegii napięcia, orran tej partii,
pismo „Borghese” przestrzega
ło swych nielicznych czytelni
ków przed możliwością wzro
stu wpływów lewicy we Wło
szech i nawoływało do znisz
czenia organów władzr, w ce
lu zaprowadzenia „ordine nuovo” — nowego ładu i porząd
ku.
Trudno w tych dniach zna
leźć jakiś nowy akcent we
włoskiej
prasie.
„Czerwone
brygady” ciągle okupują pierw
sze strony pism, informacje o
dyskusji w parlamencie na te
mat przerywania ciąży, czy
procesu w sprawie Lockheeda
zeszły na dalsze strony i ogra
niczone zostały do niezbędnej
esencji. Tylko jedna niepozor

na informacja przykuwa uwa-

wygląda to tak, że Stany Zjed
noczone częściowo zapewniają
sobie rozwój gospodarczy ich
kosztem. Co jeszcze ważniejsze
— chwiejny kurs dolara dezor
ganizuje system monetarny
świata kapitalistycznego.
Jak niszą korespondenci „Le
Monde”. Europa zachodnia chce
uzyskać w tej sytuacji coś na
kształt autonomii monetarnej.
To znaczy — chce stworzyć sy
stem niezależny od dolara, rzą
dzący się własnymi regułami
kształtowania kursów między
zachodnioeuropejskimi waluta
mi.
Jak do tego doprowadzić, gdy
nawet prowizoryczna konstruk
cja „węża walutowego” okaza
ła się tworem niezbyt udanym?
Jest to niewątpliwie sprawa
trudna i można przypuszczać,
że w najbliższym czasie będzie
żywo dyskutowana. Kolejny
„szczyt” EWG ma się odbyć na
początku lipca w Bremie. Jeś
li do tego czasu propozycje do
tyczące nowego systemu mone
tarnego
nabiorą konkretnych
kształtów. EWG stawi się na
„konferencji siedmiu” w Bonn z
poważnym atutem w ręku.
Rzecz prcsta, że Stany Zjed
noczone nie mogą na to spokoj
nie czekać. Także i w USA
kwestie walutowe znajdują się w
centrum uwagi. Korzyści wyni
kające z obecnej pozycji dolara

są wyraźne, ale coraz wyraź
niejsze stają się i niebezpieczeń
stwa. „Autonomia monetarna”
Europy zachodniej byłaby dla
Stanów Zjednoczonych ciosem
nie tylko w sferze gospodarczej,
ale i politycznej.

Prezydent Carter wygłosił
ostatnio przemówienie nawo
łujące do posunięć które słu
żyłyby walce z inflacją, osz
czędności energii (import ro
py szczególnie ciąży na ame
rykańskim bilansie handlo
wym), a co za tym idzie —
stabilizacji dolara. Prawdopo
dobnie przed szczytem w
Bonn toczyć się jeszcze będą
rozmowy z udziałem USA,
krajów zachodnioeuropejskich,
a także Japonii, na temat pro
blemów monetarnych. Okres
przed bońską konferencją —
to czas wielkich manewrów
potęg gospodarczych świata
kapitalistycznego. EWG zapo
wiada w tych manewrach
śmiałe posunięcia. W ciągu
najbliższych trzech miesięcy
powinno się okazać, czy jest
to akcja rzeczywista, czy może tylko pozorna.

JACEK POPRZECZKO

Przed sezonem turystycznym

Indywidualnie do Rumunii
BUKARESZT (PAP). Korespondent PAP, Stanisław Lewan
dowski informuje: IV roku 1977 przebywało w Rumunii 751 ty
sięcy turystów z Polski. Należy oczekiwać, że w tym roku bę
dzie ich już okrągły milion.

Przeważają wyjazdy indy
widualne. Z Orbisem, Groma
dą, Turystą i innymi biura
mi podróży przyjechało tu w
ubiegłym roku zaledwie 33
tys. osób, natomiast aż 255
tys. .podróżowało indywidualnie nocując przede wszystkim na campingach.. 465 tys.
osób przejeżdżało przez Ru
munię tranzytem, głównie do
Grecji i Turcji.

Możliwości
zakwaterowania

Obiad kosztuje tutaj średnio od
6 do 15 lei. Dla tych, którzy bę
dą chcieli przygotowywać so
bie posiłki we własnym zakre
sie, kilka cen podstawowych ar
tykułów spożywczych: wędlina
od 25 do 55 lei za kg, sery, któ
rych jest tutaj ponad 40 gatun
ków — 26 do 40 lei, litr mle
ka — 2,30 lei. pieczywo ciemne
— 2,50 lei za kg, pszenne — 5
lei.

Dla zmotoryzowanych

Sieć informacji turystycznej
jest w Rumunii bardzo rozga
łęziona — biura „ONT Carpati”
znajdują się w każdym mieście
wojewódzkim,
a
dodatkowo
działa jeszcze _ 50 oddziałów,
głównie w ośrodkach wypo
czynkowych i leczniczo-klimatycznych. Noclegi nawet na ca
ły okres pobytu można zama
wiać telefonicznie.
W Rumunii nie istnieje sieć
kwater prywatnych, ą prawo
zabrania nawet przyjmowania
na nocleg cudzoziemców. Biura
„Ont” wydają więc skierowa
nia do swoich hoteli, co stano
wi jednak poważny wvdatek —
w stolicy od 150 do 700 lei za
dobę. Tańszą formą zakwate
rowania sa przyjemne, mające
w Rumunii wiekową tradycję
zajazdy nrzy szosach nazywane
tutaj „Hanul”. Koszt noclegu
wynosi od 90 do 150 le! od oso
by. Jeszcze tańsze są miejsca w
stałvch namiotach na campin
gach — od 24 do 45 lei, a roz
stawienie własnego namiotu łą
cznie z korzystaniem z natrys
ków. kuchni itn. kosztuje od 15
do 25 lei od osoby.
Pamiętać należy, że w Rumunii obowiązują tzw. cenv
sezonowe, wyższe od normalnych o 25 proc, w okresie od
15 czerwca do 31 sierpnia.

Litr benzyny 98-oktanowej
kosztuje w Rumunii 4,50 lei. 90oktanowej — 4,30 lei. Stacje
benzynowe otwarte są w godżinach od 7.00 do 22.00, a w
większych miastach i przy głównych arteriach komunikacyj
nych całą dobę. W razie awa
rii korzystamy z usług pogoto
wia technicznego rumuńskiego
Automobilklubu. Aby sprowa
dzić pomoc, należy dzwonić w
Bukareszcie pod nr 12-34-56, zaś
w innych rejonach kraju 12-345.
Ceny naoraw są umiarkowane,
a członkowie Automobilklubu
PRL korzystają z pewnych ulg
i ułatwień. Np. naprawa trwa
jąca nie dłużej niż pół godziny
jest dla nich bezpłatna.
Rumuńskie przepisy ruchu
drogowego nie różnią się w za
sadzie od obowiązujących w
Polsce. Należy tylko pamiętać,
że zasada pierwszeństwa dla
pojazdów nadjeżdżających
z
prawej strony obowiązuje czę
sto także na skrzyżowaniach z
ruchem okrężnym, o czym zre
sztą informują odpowiednie
znaki.
Ostrożnie z rozwijaniem nad
miernej prędkości. W miastach
i na obszarach zabudowanych
jest ona ograniczona do 60
km/godzinę, zaś poza obszarem
zabudowanym od 80 do 100
km/godzinę.

Posiłki

Przepisy celne

Popularna wśród turystów
formą posiłków jest korzysta
nie z barów samoobsługowych,
których wiele jest w każdrm
większym mieście Rumunii.

gę: podaje ją „Messaggero” na
drugiej stronie — dziennik in
formuje, iż przywódca neofa
szystowskiej partii MSI, Giorgio Almirante zapowiedział utworzenie 21 kwietnia br. w
Rzymie międzynarodowego ruchu, który ma skupić europejską skrajną prawicę, AImirante — pisze dziennik
przemawiając w ub. poniedziałek
w Nawarze potwierdził, że no
wa formacja polityczna będzie
się zwać Eurodestra. czyli Europrawica. W opublikowanym
komunikacie MSI informuje, że
jak dotąd w skład Eurodestry
ma wejść prawica włoska i
hiszpańska. Jest to pierwsza
komórka — podaje komunikat
MSI — która skup! w przy
szłości całą prawicę całej Eu
ropy. Komunikat nie precyzu
je jaki ruch franklstowskohlsznański nrzvłaczvt się w ra
mach Eurodestry do włoskiej
MSI. ..M"ssagg°ro” zapowiada
też podróż Almirante do Ame
ryki, gdzie ma on wziąć udział
w zgromadzeniu, które za nośrrdnictwcm
światowej
ligi
antykomunistycznej chce wylansować międzynarodową prawicę.

W ostatnich dniach w manifestacjach przeciwko fali
przemocy we Włoszech wzięli
udział także byli uczestnicy
antyfaszystowskiego ruchu oporu, starzy partyzanci obok
młodzieży, kobiety obok mężczyzn, wszyscy wspólnie przeciwko terroryzmowi i przemocy.

Turysta ma prawo przywieźć
do SRR bez konieczności uisz
czania opłaty celnej rzeczy oso
biste, żywność i lekarstwa po
trzebne na okres podróży i po
bytu. Można także przywieźć
aparat fotograficzny, przenoś
ny radioodbiornik, mągnetofon,
wyposażenie turystyczne itp.,
ale przedmioty te należy wpi
sać do deklaracji celnej.
Zabroniony jest przywóz to
warów o przeznaczeniu handlo
wym, a łamanie tego przepisu
pociąga za sobą konfiskatę nie
kiedy nawet całego bagażu. Nie
wolno także w zasadzie wywo
zić pieniędzy rumuńskich. Wy
jątek stanowią tylko kwoty,
które bank w Polsce wypłacił
turyście gotówką, ale pod wa
runkiem
uzasadnienia
tego
szczególnymi
okolicznościami,
np. z racji skrócenia pobytu,
W żadnym wypadku me wolno wywozić pieniędzy
.
. _ uzyska.. ..
nych z wymiany czeków. Naj
lepiej zgłosić je celnikom i
wpłacić do depozytu. Kwit de
pozytowy ważny jest 3 lata.
Przedmioty wiezione przez Pumunię tranzytem, np. z Turcji
także należy zadeklarować, a
obowiązek ten dotyczy zwłasz
cza wyrobów ze złota.
Zakazem wywozu objęte 64
dzieła sztuki, stare książki, oraz wszelkie przedmioty o cha
rakterze zabytkowym. Ich wy
wóz możliwy jest tylko po uzy
skaniu odpowiedniego zezwole
nia władz rumuńskich. Należy
także pamiętać, że za niektóre
towary zakupione w Rumunii,
np. kożuchy należy opłacić cło
w wysokości 10 proc, wartości
zakupionych przedmiotów. (A)

(P) Podczas wyborów do
hiszpańskich Kortez ów, które
odbyły się w połowie ubiegłe
go roku — po raz pierwszy
po czterdziestu latach dykta
tury generała Franco — Unia
Centrum
Demokratycznego,
partia
premiera
Suareza,
zgromadziła przeszło 6 milio
nów głosów, uzyskała najwię
cej mandatów w parlamencie
(choć nie większość) i utwo
rzyła rząd, właśnie z Suarezem jatko premierem.
Na drugim miejscu znalazła
się Hiszpańska Socjalistyczna
Partia Robotnicza (inicjały
PSOE), której kandydaci otrzymali przeszło 5 milionów
głosów. Już wówczas mówio
no w Madrycie, że partia so
cjalistyczna może w przyszło
ści, i to niezbyt dalekiej, stać
się alternatywą dla stronnic
twa Suareza, i że sekretarz
generalny socjalistów, Felipe
Gonzalez, mógłby wówczas
objąć stanowisko seefa rządu.
W ostatnich dniach socjali
ści zrobili krok naprzód w
tym kierunku. Nastąpiło bo
wiem połączenie dwóch partii
socjalistycznych, a mianowicie
wspomnianej przed chwilą
PSOE oraz Ludowej Partii
Socjalistycznej (intcia-ty PSP),
która podczas wyborów do
Kortezów występowała samo
dzielnie, uzyskując sześć man
datów w parlamencie. Na
zjeździć PSP w Torremolinos
(pod Malagą) znaczną więk
szością głosów zanadto uchwa
ła w sprawie zjednoczenia obu
partii, a w końcu kwietnia w
Madrycie odbędą się uroczy
stości połączeniowe.
Między obu partiami socja
listycznymi nie było zasadni
czych różnic programowych,
ale w grę wchodziły sprawy
organizacyjne i prestiżowe.
Kompromis, osiągnięty po kil
ku miesiącach rokowań, prze
widuje, że Gonzalez porostaj e
sekretarzem zjednoczonej par
tii, która zachowa starą naz
wę i inicjały PSOE, natomiast
Tierno Gttluan, przywódca
PSP, zostanie honorowym
przewodniczącym partii i jej
kandydatem na burmistrza
Madrytu.
Przed końcem bieżącego
roku w Hiszpanii prawdopo
dobnie odbędzie się referen
dum w sprawie nowej demo
kratycznej konstytucji i roz
pisane będą wybory samorzą
dowe. Komentatorzy madryc
cy przypuszczają, że socjaliści
po zjednoczeniu mogą odnieść
zwycięstwo. Jeśli tak się sta
nie, wystąpią z żądaniem no
wych wyborów dc Kortezów.
GRZEGORZ JASZUNSKI

Kanada Trudeau
(P) Na tle wielu innych uprzemyslowionych państw ka
pitalistycznych Kanada ucho
dziła za oazę względnego spo| koju — jako kraj małych naj pięć społecznych i równie ni
kłych problemów politycznych.
Bezrobocie było tam zwykle
niższe niż np. u południowego
sąsiada — Stanów Zjednoczo
nych, gospodarka dynamiczna
a różnice między poszczegól
nymi partiami sprowadzały się
raczej do nazw, niż progra
mów.
Te, być może, pokutujące
jeszcze gdzieniegdzie wyobraI żenią o współczesnej Kanadzie
są już mocno przestarzałe. Po
dobnie' jak większość państw
I wysoko rozwiniętych, kraj ten
I głęboko odczuwa dziś skutki
I recesji gospodarczej. Liczba oI sób pozostających bez pracy
I sięga ponad milion, a waluta
I kanadyjska, będąca jak zwyI kle na Zachodzie symbolem
zdrowia gospodarczego kraju
— ciągle snada Również za
ostrzyły się różnice między
partyjne.
Wszystkie te zjawiska na
siliły się w Kanadzie w ciągu
ostatnich dziesięciu lat. Przy
padająca za kilka dni (20 bm.)
dziesiąta rocznica sprawewania władzy w tym kraju przez
premiera Pierre Trudeau, mu
si więc wielu Kanadyjczyków
skłaniać do głębokiej reflek
sji Tym bardz:ej, że zdaniem
komentatorów ten kontrower
syjny polityk rozpisze w naj
bliższym czasie kolejne — dla
niego czwarte już — wybory
powszechne.
Trudeau jest wciąż bardzo
popularny w Kanadzie i jak
przypuszcza wielu mieszkań
ców tego kraju, byłoby w nim
gorzej, gdyby nie obecny pre
mier, przywódca partii libe
ralnej. Wśród szeregu reform
społeczno-politycznych prze
prowadzonych za jego rządów,
które rzecz jasna, nie wykro
czyły poza ramy obowiązują
cego systemu kapitalistyczne
go, są również próby załago
dzenia zadawnionych waśni
między dwiema grupami Ka
nadyjczyków: anglojęzycznych
i frankofonów.
Oficjalne zrównanie języka
francuskiego z angielskim, spo
wodowało jednak nowy wy
buch nacjonalizmów, czego do
wodem są separatystyczne dą
żenia francuskojęzycznej pro
wincji Quebee Dla Trudeau
utrzymanie jedności Kanady
jest, obok problemów gospo
darczych, sprawą najważniej
szą i na pewno przesądzi o lo
sach jego dalszej kariery.
TADEUSZ BARZDO
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Po obradach Pugwash w Zakopanem

Przygotowania
do X Zjazdu TPP-R

Głównym zadaniem - rozbrojenie
Wypowiedź dyrektora PISM

Kadra naszych piłkarzy na mecze
z olimpijską reprezentacją CSRS i Bułgarią

(P) Trwają przygotowania do
jubileuszowego X Zjazdu Towa
rzystwa Przyjaźni Polsko-Ra
dzieckiej, który dokona oceny
Jo wiadomo, czym miałoby się politycznej i ideowo-wycho(P) Kolejne dwa sprawdziany międzynarodowe oczekują pol dę (19.IV). W XXVIII kolejce
wawczej działalności tej wielo
ono zająć.
skich piłkarzy jeszcze w tym miesiącu. Nasza reprezentacja, spotkań ekstraklasy drużyny
Sugestie sympozjum w Za- milionowej organizacji społecz
przygotowująca się do „Mundialu-78”, spotka się z piłkarzami zagrożone spadkiem grają ńa
nej w okresie od 1974 r. i na
kopanem mogą być bardzo
Z czołówki nato
(P) W ub. tygodniu w Zakopanem odbyło się XXIX Sympo przydatne
tym tle określi zadania TPP-R
CSRR i Bułgarii. 23 kwietnia na stadionie Legii w Warszawie wyjazdach.
dla tego spotkania
miast tylko Wisła podejmuje
zjum Pugwash na temat „Bezpieczeństwo i współpraca w Eu ekspertów, Zaproponowano m. na nadchodzące 4 lata.
(godz. 17.00) Polacy grać będą z olimpijską reprezentacją CSRS, rywali u siebie.
Końcowym etapem przygoto
ropie — problemy i perspektywy po Belgradzie”. Jego przebieg in., aby „forum” to rozpatrzy
a trzy dni później, także w Warszawie lecz na Stadionie Dzie
wań
do
zjazdu
są
-wojewódz

Oto program środowej kolejki
ło
możliwości
podjęcia
wspól

i wyniki komentuje w rozmowie z dziennikarzem PAP wice
sięciolecia (godz. 17.00) dojdzie do meczu Polska — Bułgaria.
konferencje sprawozdawczo(w nawiasach rezultaty z rundy,
przewodniczący Polskiego Komitetu Pugwash, dyrektor Pol- nych przedsięwzięć dotyczących kie
wyborcze. które w kwietniu od
np. współpracy w dziedzinie
brali dobre recenzje w tournće jesiennej i godziny spotkań):
Na oba te spotkania zosta
skiego Instytutu Spraw Międzynarodowych — prof. Marian nowych
bywały się w Kaliszu, Koninie
źródeł energii, biologii
Arka Gdynia — Górnik Zab
drugiej
reprezentacji Polski po
ła
powołana
kadra,
w
której
Dobrosielski.
molekularnej,
medycyny — i Słupsku. Oceniono na nich
rze (1:1, godz. 17.00);
Maroku.
znaleźli
się
następujący
piłdorobek
tamtejszych
organizacji
zwłaszcza zaś schorzeń nowo
Stal Mielec — Ruch Chorzów
Kadrowicze na mecze z zes
Wszyscy uczestnicy obrad —
Wiele miejsca na sympozjum
...
tworowych, fizyki wielkich e- towarzystwa, wytyczono dalsze I karze: bramkarze — Jan To połami
(2:0, godz. 16.30);
CSRS i Bułgarii zbiorą
*
mówi profesor — uznali, że poświęcono możliwościom roz
zadania; wybrano nowe władze
nergii, itd.
maszewski (ŁKS) i Zdzisław się w Warszawie 20.IV., a więc
Wisła Kraków — Szombierki
woju współpracy ogólnoeuro
głównym problemem, wobec ja
TPP-R, a także delegatów na
Jest zjawiskiem bardzo pozy
Kostrzewa (Zagłębie Sosno po XXVIII kolejce ligowej,
Bytom (0:0, godz. 17.00);
pejskiej we wszystkich istnie
kiego stoi obecnie ludzkość,
krajowy zjazd.
tywnym
—
podkreślił
prof.
Widzew Łódź — Odra Opole
wiec); obrońcy — Antoni Szy
która rozegrana zostanie w śro
jących zakresach
stosunków Dobrosielski — iż na pierw
jest jak najszybsze zaprzestanie
Wiele uwagi poświęcono na
(2:1, godz. 17.00);
manowski i Henryk Macule- dę (19.IV.).
międzynarodowych, uznając ża szym
wyścigu zbrojeń i podjęcie kon
konferencjach udziałowi woje
sympozjum
Pugwash,
ja

Legia
Warszawa — Pogoń
współpraca taka jest pewniej
kretnych kroków rozbrojenio
wicz (obaj Wisła Kraków),
wódzkich organizacji towarzy
kie odbyło się po spotkaniu w
Szczecin (4:1, godz. 17.00);
szym fundamentem bezpieczeń
wych. Szybki rozwój technolo
Legia
—
Pogoń
Władysław
Zmuda
(Śląsk
stwa
w
zbliżających
się
uro

przebieg dyskusji
Zawisza Bydgoszcz — ŁKS
stwa niż poleganie wyłącznie Belgradzie,
gii militarnej przy stosunkowo
czystościach 33 rocznicy polskoWrocław), Roman Wójcicki
jak i konkretne propozycje za
na stadionie WP
Łódź (0:1, godz. 17.00);
na czynnikach militarnych.
powolnym postępie rokowań
radzieckiego Układu o Przyjaź
warte
w
dokumencie
końco

(Odra Opole), Jerzy Gorgon
Polonia Bytom — Lech Po.
Domagano się przezwycięże
rozbrojeniowych wymaga dziś
(P) Walka o krajowy prymat
ni, Współpracy i Pomocy Wza
wym obrad, były zgodne z du
(Górnik Zabrze), Mirosław
znań (0:0, godz. 17.00);
nia istniejących barier, często
śmiałych i radykalnych inicja
zapowiada
się
bardzo
interesu

jemnej, oraz 108 rocznicy uro
chem
Helsinek
i
postanowienia

Zagłębie Sosnowiec — Śląsk
Justek (Lech Poznań) i Ru jąco. Krakowska Wisła, która
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Zawodowcy górą w Tour du Vauchise

Anglia - Brazylia
na Wembley

Ekipy Włoch i Szwecji
na „MundiaI-78”

Patrole ludzi dobrej woli

Rajd szkoleniowy warszawskich ratowników

Finały Olimpiady
Literatury i Języka
Polskiego
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71 litnia zawodniczka
na trasie maratonu

Otwockie plaif poswo jowe
Do Otwocka 1 okolic warsza
wiacy przyjeżdżają zwykle la
tem. najczęściej całymi rodzi
nami wypocząć nad świdrem —
płytką, ale malowniczą rzeką,
w której bezpiecznie mogą się
kąpać nawet dzieci. W letnie
miesiące dziennie odpoczywa tu
ok. 5 tys. osób, a w niedziele
tłok jest znacznie większy —
na 10-kilometrowym odcinku
od Wólki Mlądzkiej do ujścia
Świdra gromadzi się blisko 20tysięczny tłum. Ludzie odpoczy
wają najczęściej „na dziko”, ot
wockie ośrodki rekreacyjne:
„Słoneczny” i „Bagatela” mogą
wyżywić 1 zapewnić sprzęt
sportowy
tylko
niewielkiej
liczbie osób.
Funkcję najpopularniejszego
letniska podwarszawskiego łą
czy Otwock ze sławą najwięk
szego W kraju ośrodka leczenia
chorób płuc i dróg oddecho
wych oraz rehabilitacji. Wśród
sosnowych lasów tworzących unikalny mikroklimat istnieje
cały olbrzymi kombinat leczni
czy, dysponujący ponad 3 ty
siącami łóżek. Tutejsze sanato
ria przekształciły się w ostat
nich latach w specjalistyczne
szpitale: Wojewódzki Szpital
Urazowo-Ortopedyczny im. Jan
ka Krasickiego, Centrum Lecz
niczo-Rehabilitacyjne im. Han
ki Sawickiej oraz Wojewódzki
ŹOZ Chorób Płuc i Gruźlicy z
przychodnią i dwoma sanatoria
mi. Poza tym istnieją tu dwa
sanatoria wojskowe i MSW,
działa szpital miejski ze swy
mi przychodniami.
Te dwie funkcje: lecsnicsokuracyjna 1 wypoosynkowa określżją specyfikę Otwocka i
mają zasadniczy wpływ na je
go dalszy rozwój. By miasto
csraa lepiej było dostosowane
do potrzeb uzdrowiskowych, Je
go władze planują moderniza
cję sanatoriów, działających już
wiele lat, przebudowę Szpitala
Specjalistycznego Chorób Płuc
1 dalszy rozwój dzielnicy sana
toryjnej. Poważnym zadaniem
jest odzyskanie na rzecz lecz
nictwa i rehabilitacji budyn
ków, w których obecnie miesz
kają lokatorzy.
Ambicja stworzenia w Ot
wocku centrum wypoczynku
z prawdziwego zdarzenia spo
wodowała opracowanie studium
turystycznego
zagospodarowa
nia doliny rzeki świder, któ
re stanowić będzie podstawę
podejmowanych tu inwestycji.
W pierwszej kolejności przewi
duje się dalszą rozbudowę oś
rodków „Słoneczny” j „Bagate
la”, by mogły służyć jak naj
większej liczbie wypoczywają
cych. Planuje się również two
rzenie nad rzeką punktów ma
łej gastronomii, parkingów itp.
Ale oprócz spraw uzdrowisko
wych 1 rekreacyjnych,
które
zajmują wiele miejsca w pra
cy tutejszej Miejskiej Rady Na
rodowej, władze Otwocka mu
szą na co dzień rozwiązywać
sprawy miasta, w którym mie
szka ponad 47 tys. osób i które
ma swoje zwykłe miejskie kło
poty. osiągnięcia I zamierzenia.
Jednym z najpoważniejszych -problemów. podohMęAóKl.w cąros
łvm stołecznym regionie. Jest
budownictwo
mieszkaniowe.
Tradycyjna stara zabudowa Ot
wocka — drewniane wille i
pensjonaty letniskowe zamieni
ły się po wojnie w zwykłe domy
mieszkalne. I mimo zbudowa
nia tu nowych osiedli, jeszcze
dziś 60 proc, budynków, to
drewniaki, najczęściej już bar
dzo zniszczone. Wiele należało-

by rozebrać, ale w związku z
trudną sytuacją mieszkaniową,
władze miasta duże kwoty prze
znaczają na ich remonty. Po
prawę sytuacji widzą jednak
przede wszystkim w nowym
budownictwie. Jednym z naj
pilniejszych zadań jest rozpoczę
cie realizacji osiedla Ługi, w
którym powstanie 5 tys. miesz
kań, planuje się też znaczne
rozszerzenie budownictwa jed
norodzinnego.
Nie mniej ważną sprawą jest
dalszy rozwój infrastruktury
miejskiej. Wprawdzie Otwock
dorobił się w ostatnich latach
oczyszczalni ścieków, nowej sta
cji wodociągowej i sporej sieci
wodno-kanalizacyjnej, otrzymał
gaz i kotłownię, rozpoczął po
rządkowanie układu komunika
cyjnego. ale rozbudowa miasta
wymaga dalszych poważnych
inwestycji.
Zamierzenia te wymagają du
żych nakładów finansowych i
czasu na ich realizację. Jest
jednak wiele spraw, które moż
na rozwiązać we własnym za
kresie i szybko. Otwock ma opinię jednego z czyściejszych
miast województwa — w otatnich dwóch
latach miasto
było intensywnie porządkowa
ne. Rozebrano wiele komórek,
szop, gołębników i ruder, otyn
kowano 86 domów, zbudowano
5.5 km ogrodzeń. Prace te bę
dą kontynuowane, zwłaszcza w
centrum miasta j w dzielnicy

WYSTAWY
Muzeum przy ul. Nowotki 11 —
„Polskie malarstwo dwudziestole
cia międzywojennego" ze zbiorów
Muzeum Sztuki w Łodzi.
Biuro Wystaw Artystycznych —
wystawa pn. „Grafika i fotogra
fia Jerzego Wernera.
Witryny Plastyczne „ARTU” —
malarstwo Haliny Krysińskiej.
Klub ..Relaks”:
III wystawa
Klubu Plastyka Amatora.
DYŻURY APTEK
Apteka nr 13 przy pl. Konsty
tucji 5 i nr 10 przy pl. Zwycię
stwa 7.
Pomoc lekarska — punkt pomo
cy doraźnej
pediatrycznej ul.
Tochtermana 1. Doraźna pomoc
internistyczna — ambulatorium
Pogotowia Ratunkowego przy ul.
Tochtermana. Pogotowie Denty
styczne czynne codziennie w godz.
23—7 rano przy Pogotowiu Ra
tunkowym.
Informacja Służby
Zdrowia 406-77.

TELEFONY
Pogotowie ratunkowe 999, straż
loża ma 998, posterunek MO 997,
tomenda MO 291-91. pogotowie

ŻYCIE RADOMSKIE
„Zycie Radomskie” 86-100, Ra
dom, ul. Żeromskiego 81. Tele
fony: 811-69 . 336-60. Przyjmo
wanie ogłoszeń w godz. 6.30—
15.su. Za terminowy druk ogło
szeń redakcja nie odpowia
da. Warszawskie Wydawnictwo
Prasowe RSW „Prasa” Al Je
rozolimskie 185/1Ż7 Rękopisów
nie zamawianych redakcja nie
awraca. Druk: Prasowe Zakta.
dy Graficzne RSW „PrasaKslgźka-Rtich” Warezawa. ul.
Marszałkowska 3'5.
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TELEWIZJA
17.C0 „On jutro przyjeżdża”
Film obyczajowy produkcji TV
fińskiej (kolor)
11.30 „Noce 1 dnie”
13.00
Dla młodych widzów:
Ode. VIII pt.: „Czas miłości i
„Technika l my”
czas śmierci” film TP (kolor)
13.30
Dialogi z przeszłością
14.55 Program dnia
„Gnuśny czy rycerski” (kolor)
15.00 Melodie
10.00
Program
lokalny
— „Estrada folkloru” (kolor)
19.20 Dobranoc dla najmłodszych
15.30 Telewizyjny Klub Seniora
(kolor)
„Złota jesień”
19.30 Wieczór z dziennikiem (ko16.00 Dziennik (kolor)
1
lor)
16.10 Obiektyw
I
20.30
Język angielski
16.30 Studio
Telewizji
Młodych
Kurs podstawowy, lek. 28
(kolor)
21.00 Wtorek Melomana (kolor)
17.05 Nie tylko dla kobiet (kolor) I 22.00
24 godziny (kolor)
17.35 Zgadnij, kim jestem
22.10 „Przeciw zagładzie”
— teleturniej (kolor)
Film
dokumentalny prod. TP
18.15 Człowiek 1 przyroda
22.45 Sylwetki X Muzy — Zyg
„Nie prześladujmy ich więcej"
munt Maciejewski
(kolor)
18.50 Radzimy rolnikom (kolor)
19.00 Dobranoc dla najmłodszych
(kolor)
10.10 Siódemka
19.30 Wieczór z Dziennikiem (ko
lor)
20.30 „Saga rodu Palllserów”
Ode. XIV filmu prod. angielskiej
(kolor)
21.39 Przed Opolem. Debiuty (ko
lor)
22.00 Progi 1 bariery
— widowisko publicystyczne' (ko
lor)
22.55 Przed Opolem
(A) Staraniem Rady Ochrony
— wyniki plebiscytu
Pomników Walki i Męczeństwa
23.00 Dziennik (kolor)
ukazała się — z okazji 35

Program 1

Publikacja poświęcona
męczeństwu Żydów
na ziemiach polskich
w latach 1939-1945

Programy oświal

e

6.00 RTSS
Fizyka, sem. IV
6.30 RTSS
Geografia, sem. IV
9.00 Dla szkól:
Matematyka dla kl. I—III (ko
lor)
>10.08 Dla iszlfół:
’ Język pblski, kl. II Ile.
1Ł45 RTSŚ'
... "■ ‘/."'fi
■Chemia, sem. II
13.25 RTSS
Biologia, sem. IX

Program II
|
•

15.55 Program dnia
16.00 Kino Telewizji Najmłodszych
— Zestaw filmów animowanych
o zwierzętach (kolor)
16.30 Militaria, Obronność, Nowo
czesność

CO I GDZIE

KINA
Bałtyk — „Port lotniczy”, prod.
USA, lat 15, godz. 8.30,
17.38
i „Sceny z życia małżeńskiego”,
prod. szewdz. lat 18, godz. 11.30,
14.30 1 10.30.
Przyjaźń — „Pocałunki z Hong
kongu”, prod. franc. lat 12, g.
15.30, 17.30 1 10.30.
Pokolenie — „Złoto dla zuch
wałych”, prod. Jug., b/o, godz. 9,
11.15 i 13.30. „Doktor Paul", prod.
franc., lat 15, godz. 15.30, 17.30
I 10.30.
Od eon — kino nieczynne.
Hel — „W upalną noc”, prod.
USA. lat 15. godz. 13.30. „Cenny
depozyt” prod. franc. lat 12, godz.
9. 15.30, 17.30 1 19.30. „Tomasz”,
prod. franc. lat 15, godz. 11.
Walter — kino nieczynne.
Mewa — „Człowiek z marmuru”
ez. I i II, prod. pcl. lat 15, godz.
15.30 1 18.30.
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sanatoryjnej. Wiele z nich wy
konywanych będzie w czynie
społecznym.
XV Otwocku stało się swyczajem, że każdy z radnych, poza
innymi
obowiązkami,
musi
przepracować społecznie 10 go
dzin ną rzecz miasta, dając tym
przykład innym mieszkańcom.
Tradycję te podtrzymuje 1 no
wa Miejska Rada Narodowa.
Wśród jej 70 członków aż 55
radnych pełni swoje funkcje po
raz pierwszy. Nowe władze Ot
wocka otrzymały niemały ba
gaż spraw do załatwienia, je
żeli, co jest ich ambicją, chcą
stworzyć z miasta ośrodek lecz
nictwa i wypoczynku służący ca
łej aglomeracji warszawskiej, a
jednocześnie poprawić warunki
życia własnych mieszkańców.
Działalność nowej MRN w tej
kadencji będzie jednak łatwiejsza. Dobiega końca opracowanic pierwszego w historii Otwocka. planu przestrzennego za
gospodarowania miasta, uwzględniającego kierunki rozwoju
nakreślone w planach perspek
tywicznych województwa. Oprócz tego w rozwiązywaniu
•wielu problemów władze miej
skie mogą liczyć na pomoc sto
łecznych radnych. Właśnie dziś,
w
poniedziałek.
członkowie
Prezydium Rady Narodowej
m.st. Warszawy odwiedzą Otwock, zapoznają się z jego problemami podczas wyjazdowego
posiedzenia prezydium, (bor)

energetyczne 991, pogotowie ciepl
ne WPEC 993, pogotowie gazowe
w godz. 7—15 (317-17), w godz.
23—7 (224-30), w niedziele 1 święta
400-97, postój taksówek przy pl.
Konstytucji 228-52. przy Żwirki 1
Wigury 418-10, przy ul. Grodzkiej
228-52. informacja usługowa 2'67-35.
Informacja
PKP
299-50,
PKS
267-76.

BIAŁOBRZEGI
Kino „Pilica” — „Zdjęcia prób
ne”, prod. poi., lat 15, godz. 18
1 20.
Telefony: pogotowie ratunkowe
708, pogotowie milicyjne 997. straż
pożarna 993, pogotowie energety
czne 530, zajazd myśliwski 411,
sklep „Dacia” 742.
GARBATKA

Kino „Las” — „Piraci na Pa
cyfiku”, prod. rum., lat 12, godz.
17 i 19.
Telefony: apteka 26, dworzec
PKP 47, posterunek MO 07. ośro
dek zdrowia 25. postój taksówek
53. urząd gminy 91, straż pożar
na 8.

rocznicy wybuchu powstania w
getcie warszawskim — publika
cja poświęcona miejscom mę
czeństwa i walki Żydów na zie
miach polskich w latach 1939—
—1945.
Publikacja, zawierająca liczne
zdjęcia dokumentalne, wydana
w sześciu wersjach językowyth, przypomina ogrom zbro
dni dokonanych w latach ostat
niej wojny przez hitlerowskich
ludobójców na ludności żydow
skiej. Realizacją planu tzw. os
tatecznego rozwiązania kwestii
żydowskiej okupant hitlerowski
rozpoczął wiosną i latem 1942
r. Akcja trwała do jesieni 1941
r., chociaż główne skupiska
ludności żydowskiej w Polsce
zlikwidowano już w 1943 r.
(PAP)
Telefony: apteka 46, biblioteka
miejska 32, dworzec PKS 97, go
spoda 46, kawiarnia 160. kino 97.
posterunek MO 7, stacja PKP 5,
straż pożarna 8, szpital rejono
wy 55, posterunek energetyczny 27,
postój taksówek 83, przychodnia
rejonowa 43.
MOGIELNICA

Kino
„Zwycięstwo”:
„ Ponad
strachem”, prod. franc. lat 1S,
godz. 17 1 19.
Telefony: apteka 10. gminna
spółdzielnia 8, kino 44, ośrodek
zdrowia 11, posterunek MO 7, sta
cja PKP 50, straż pożarna 88. urząd gminy — naczelnik 149. księ
garnia 61, przychodnia rejonowa 80.
LIPSKO
Kino „Szarotka": „Miłość w
deszczu”, prod. franc.
lat
13,
godz. 17 1 19.
Telefony: apteka 62, dom kultu
ry 131, kawiarnia 95, kino 134. ko
misariat MO — alarmowy 07, dwo
rzec PKS 206, pogotowie ratunko
we 09. posterunek energetyczny
161. postój taksówek 1S6. przychod
nia obwodowa 194, strat pożarna
03. szpital — dział pomocy doraź
nej 09.

PIONKI

Kino „Odra”: „Godzllla contra
Gigan", prod. jap. lat 12. godz.
15, 17, 19.
Telefony: pogotowie MO 997, po
gotowie ratunkowe 999, straż po
żarna 993. apteka 21-05 biblioteka
23-56, dworzec PKS 24-51, kino
21-62. ośrodek zdrowia 22-24, po
stój taksówek 23-11, przychodnia
rejonowa 22-33, CPN 24-52.

Kino „Chemik”: „Kobra”, prod.
jap. lat 18, godz. 1T i 19.
Telefony: pogotowie MO 307, po
gotowie ratunkowe 309. straż po
żarna 303, apteka 310. biblioteka
562. księgarnia 511, posterunek energetyczny 306. postój taksówek
268, przychodnia rejonowa 323, re
stauracja „Adria” 552. stacja PKP
315, CPN 346, Izba porodowa 5*8.
urząd gminy — naczelnik 513, kie
runkowy 12.

KOZIENICE

SKARYSZEW

Kino „Znicz” — „Lato z kow
bojem”, prod. CSRS, lat 12, godz.
17.30 1 19.30.
Telefony: pogotowie ratunkowe
999, posterunek MO 997, straż po
żarna 998, pogotowie energetyczne
23-41, apteka 23-22. kino 23-44, mu
zeum regionalne 33-72, przychod
nia rejonowa 22-94, urząd miasta
i gminy 21-23, szpital 36-36, żłobek
30-41.

Telefony: apteka 13. posterunek
MO 77. ośrodek zdrowia 11. straż
pożarna 29, urząd miasta 1 gminy
89.

GRÓJEC

WARKA

JEDLIŃSK
Telefony: kierunkowy 101, apte
ka 29, posterunek MO 77, ośrodek
zdrowia 17, straż pożarna 88, urząd
gminy — naczelnik 89, zakład energetyczny 60. restauracja „Tu
rysta” 14.

Kino „Przyjaźń” — „Czerwone
ciernie”, prod. pol., lat 15, godz.
17 i 19.
Telefony: apteka 38. izba poro
dowa 133. kawiarnia 266. posteru
nek MO 7. Muzeum im. Pułaskie
go 267, ośrodek zdrowia 21. pogo
towie ratunkowe 9. przychodnia
rejonowa 270. restauracja „Turys
tyczna” 93, stanica 6, CPN 120. sta
da PKP 12. stanica wodna PTTK
143.
Muzeum Im. Pułaskiego — czyn
ne codziennie oprócz poniedział
ków 1 dni poświątecznych w godz.
od 10—17. Ekspozycja stała —
Kazimierz Pułaski i udział Pola
ków w tyciu politycznym, kultu
ralnym 1 społecznym Stanów Zjed
noczonych.

NOWE MIASTO

PRZYTYK

Kino „Pilica”: „Tato ja już
wyszłam za mąż”, prod. bułg. lat
12, godz. 15.30, 17.30 1 19.30.

Telefony: apteka f*.
posterunek
MO 77, ośrodek zdrowia 63, straż
pożarna 88.

JEDLNLA LETNISKO
Telefony: apteka 48. izba porodo
wa 38, posterunek MO 7, ośrodek
zdrowia 23 restauracja „Leśna”
110, straż pożarna 88, urząd gmin
ny 56, dworzec PKP 5.

PRZETARGI
WOJEWÓDZKA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW „SPOŁEM” w
Radomiu OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na ro
boty związane z modernizacją kawiarni w Warce przy uL Tu
rystycznej.
Zakres robót:
1. Roboty budowlane
2.
” inst. wod.-kan. i co.
3.
„ elektryczne
4„
malarskie
5.
„ zewnętrzne (elewacja)
6.
„ konstrukcyjne i zadaszenie tarasu.
Zleceniodawca w obecnej chwili nie posiada dokumentacji.
W przetargu mogą brać udział przedstawiciele przedsiębiorstw
państwowych, spółdzielczych i osoby prywatne.
WSS „Społem” zastrzega sobie prawo unieważnienia prze
targu bez podania przyczyn, jak również wyboru oferenta.
Oferty należy składać do Działu Inwestycji Radom, ul. Wało
wa 45 do dnia 25.04.78 r.
W dniu 26.04.78 godz. 10.00 odbędzie się komisyjne otwarcie i
*
kopert
Wszelkich informacji udziela Dział Inwestycji WSS „Społem” ;
Radom ul. V7ałov."a 45 w godz. 7—10.00 tel. 221-56 w. 4.
Termin twkonania remontu określa się na dzień 31 lipca br.
R-113-1

ZARZĄD RADOMSKIEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
w Radomiu
zawiadamia, że w miesiącu kwietniu br.
ODBĘDĄ SIĘ ZEBRANIA
GRUP CZŁONKOWSKICH CZŁONKÓW OCZEKUJĄCYCH
POŚWIĘCONE WYBOROM DELEGATÓW
NA ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI
— członkowie przyjęci od 1969 do 1970 roku — 18.04.78 g. 17.00,
— członkowie przyjęci od 1971 ćo 1972 roku — 20.04.78 g. 17.00,
— członkowie przyjęci od 1969 do 1970 roku — 18.04.78 g. 17.00,
Miejsce zebrań — sala konferencyjna Przedsiębiorstwa„Budochem” ul. Struga 26 w Radomiu.
Zapraszamy do wzięcia udziału.
R-115-1

ZAWIADOMIENIE

ZARZĄD RADOMSKIEJ SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ
zawiadamia, że w dniu 12 kwietnia 1978 r.

BIURA SPÓŁDZIELNI
ZOSTAŁY PRZENIESIONE

ZAKŁADY METALOWE „PREDOM-ŁUCZNIK”
IM. GEN. WALTERA
w Radomiu uL 1995 Roku
OGŁASZAJĄ:
PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie remontu in
stalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Planty 16
w Radomiu.
Termin wykonania — III kwartał 1978 r.
Ślepy kosztorys obejmujący zakres robót znajduje się do
■wglądu w Dziale Głównego Energetyka Zakładów Metalowych.
W przetargu mogą brać udział jednostki gospodarki uspołecz
nionej i nieuspołecznionej.
Oferty w zalakowanych kopertach z napisem „Przetarg” na
leży składać do dnia 10 maja 1978 r.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 maja 1978 r.
w Dziale Głównego Energetyka Zakładów Metalowych o
godz. 10.00.
Zastrzega się prawo wyboru oferenta lub unieważnienie
przetargu bez podania przyczyn.
R-114-0

Z ULICY CZACHOWSKIEGO NR 34
NA ULICĘ STRUGA 19/21
tel. przewodniczącego Zarządu — Sekretariat 268-03,
Dział Członkowsko-Mieszkaniowy 276-19.
R-lll-1

GMINNA SPÓŁDZIELNIA
„SAMOPOMOC CHŁOPSKA”
w Jedlińsku
SKLEP MEBLOWY W JEDLIŃSKU

OFERUJE DO SPRZEDAŻY
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©

PRACOWNICY POSZUKIWANI
ZAKŁADY PRZEMYSŁU TYTONIOWEGO w Radomiu, ul. Ty
toniowa nr 2/6 PRZYJMĄ PRACOWNIKÓW W NASTĘPUJĄ
CYCH ZAWODACH:

O Ślusarz remontowy,
• MECHANIK MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH.
Ponadto przyjmiemy każdą liczbę kobiet niewykwalifikowanych
w charakterze robotników pomocniczych.
Warunki pracy i płacy wg układu zbiorowego dla pracowni
ków przemysłu spożywczego.
Dla osób zamiejscowych zapewniamy bezpłatne kwatery na
terenie miasta Radomia.
Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela dział spraw
osobowych i szkolenia naszych zakładów, w godz. 7—15.
W naszych zakładach można również uzyskać tytuł robotnika
wykwalifikowanego w zawodzie mechanik maszyn lub maszy
nista maszyn i urządzeń tytoniowych.
Wszystkim pracownikom zapewniamy możliwość podwyższe
nia kwalifikacji w wyżej wym. zawodach.
R-95-0
RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE w Rado
miu ZATRUDNI OD ZARAZ NASTĘPUJĄCYCH PRACOW
NIKÓW:
3 inżynierów budowlanych xe stażem pracy
2 inżynierów instalacji sanitarnych ze stażem pracy
1 inżyniera mechanika ze stażem pracy
2 techników budowlanych ze stażem pracy.
Warunki płacy i pracy do omówienia w przedsiębiorstwie.
Bliższych informacji udziela Dział Pracowniczy R.P.B. Ra
dom ul. Żeromskiego 94 pokój nr 13 parter teł. 241-81 w. 113.
j ?
■ ■ R-104-0

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPL
NEJ w Radomiu, uL Żelazna 18 ZATRUDNI NASTĘPUJĄ
CYCH PRACOWNIKÓW:
® operatorów koparko-ładowarek i żurawi samojezdnych,
® monterów samochodowych z długoletnią praktyką,
Q kierowców z II kat. prawa jazdy,
9 maszynistów lokomotywy spalinowej.
R-112-0
WIERZBICA
Kino „Venus”: „Zagłada Ja
ponii” prod. jap. lat 18. godz. 18.
Telefony: apteka 1, Izba porodo
wa li. posterunek MO 7. ośrodek
zdrowia 19, pogotowie energetycz
ne 21, restauracja „Niespodzianka”
34, urząd gminy — naczelnik 15,
żłobek 2. przedszkole 25.

SZYDŁOWIEC
Kino
„Górnik”:
„Lokator”,
prod. franc. lal 18, godz. 18 i 20.
„Posłannictwo z innej planety”,
prod. RFN, b.o., godz. 16.
Telefony: apteka 55 lub 102, dom
kultury 246, posterunek MO 07, po
gotowie ratunkowe Os, straż po
żarna 08, przychodnia rejonowa
563, stacja CPN 186, PKP 95, Mu
zeum 233.
Muzeum Ludowych Instrumen
tów Muzycznych — Polskie Instru
menty Muzyczne 1 wnętrza zam
kowe czynne codziennie w godz.
od 9—15.30, w soboty od 10—19. po
niedziałki 1 dni pośwląteczne —
nieczynne.
PRZYSUCHA
Kino
„Zachęta”:
„Granica”
prod.
poi. lat 15, godz. 13.30,
17.30 1 19.30.
Telefony: posterunek MO 07, po
gotowie ratunkowe 09, strat pożar
na 08. apteka 229. biblioteka 220,
dom kultury 473, dworzec PKP
62, Izba porodowa 317, kino 447. oś
rodek zdrowia 313, pogotowie energetyczne 311, przychodnia rejo
nowa 406. stacja PKP 244, CPN
366, Urząd miasta 1 gminy — na
czelnik *27.

ZWOLEŃ
Kino „Świt” — „Gorące polo
wanie", prod. jap., lat 15, godz.
17 1 19.
Telefony: posterunek MO 997,
straż pożarna 993. pogotowie ra
tunkowe 999, apteka 24-19, postój
taksówek 27-08. restauracja „Gotardzlanka” 25-52, szpital 20-37, za
kład energetyczny 20-61.
Muzeum im. Jana Kochanow
skiego w Czamolesie — Jan Ko
chanowski: tycie 1 twórczość.
Punkt Muzeum Okręgowego — Tra
dycje rewolucyjne ziemi radoms
kiej w dokumencie.
IŁ2A
Kino „Zamek": nieczynne.
Telefony: apteka 51, biblioteka
206, dom kultury 106. dworzec PKP
271. komisariat MO 7, pogotowie
energetyczne 31. pogotowie ratun
kowe 9. postój taksówek 95. strsż
pożarna 215, apteka 76. szpital —
chirurgia 29, kino 77. urząd gminy
136. restauracja „Zamkowa” 22.

DRZEWICA
Kino „Śnieżka”: „Plętaszek 1
Robinson”, ang. lat 12, godz. 18.
Telefony: apteka 23. dworzec
PKP *7. ośrodek zdrowia 26, po
stój taksówek 33. przedszkole 19,
restauracja „Zamkowa” 77. poste
runek MO 07.
Uwaga: Kalendarzyk sporządzo
no na podstawie Informacji za
interesowanych Instytucji. Kie
rownictwa kin zastrzegają sobie
prawo zmiany programu.

REGIONALNY
PROGRAM RADIOWY
Program lokalny nadawany jest
na falach średnich 133 . 230, 238 m
oraz na UKF 70,49 MHz w godz.
6.45—7.30 1 16.40—17.00 natomiast w
godz. 7.30—7.40 1 17—18 tylko na
UKF 70,49 MHz.

Wtorek, 18 hm.
6.45 1 16.40 — Aktualności dnia
16.50 — „Sprawa jednego peten
ta”. — aud. M. Bednarskiej 17.00
— „Centralne eliminacje XVII
Konkursu Piosenki Radzieckiej w
Radomiu” — aud. J. Wosia 17.30
— Spotkanie pod złotym liściem
— aud. K. Dziekońskiej 17.50 —
Muzyka.
Uwaga:
Od 13.30—15.00 Ogólnopolski mu
zyczny
program stereofoniczny
(UKF 70,49 MHz).

RADIO
Program 1
Wiad.: 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00
12.05 15.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00
5.05—6.00 Zielone Studio. 6.00—9.00
Sygnały dnia. 9.05—11.40 Cztery po
ry roku. 11.25 Niezapomniane stro
nice — „Zabawy przyjemne i po
żyteczne”. 11.40 Tu Radio kierow
ców. 12.05' Z kraju 1 ze świata.
1223 Mozaika polskich melodii.
12.45 Roln. kwadrans. 13.00 Pol
ska muzyka. 13.25 Tańce ludowe
Rumunii. 13.40 Kącik melomana.
14.00 Studio „Gama", ok. 14.05 In
formacje dla kierowców. 14.20 Stu
dio Relaks. 14.25 Studio „Gama”.
13.05 Korespondencja z zagranicy.
15.10 Studio „Gama" (Ok. g. 15.45
Informacje dla kierowców). 16.00—
—18.25 Tu Jedynka. 17.30—18.00 Radiokurier 18.25 Nie tylko dla kie
rowców. 18.33 Znane orkiestry,
słynni dyrygenci. 19.15 Kiermasz
polskiej piosenki. 19.40 Kwartet Z.
Namysłowskiego. 20.05 Konc. ży
czeń. 21.05 Olimpijski alert mło
dzieży. 21.25 Komunikaty Totali
zatora Sportowego. 21.28 Utwory
S. Moniuszki. 22.00 z kraju i ze
świata. 22.20 Tu Radio Kierow
ców. 22.23 Wrocław na muz. ante
nie. 23.00 Wita Was Polska.

Program nocny
0.00 Początek programu. 0.07 Ka
lendarz Kultury Polskiej. Wiad. 1
informacje dla kierowców 0.01 2.00
3.00
Wiad.: 1.00 *.00 5.00 ; 0.12 1.05 2.06
3.06 — Noc z melodią i piosenką z
Zielonej Góry.
4.00 Sygnały dnia — pierwszej
zmianie

Program Ii
Wiad.: *.30 5.30 6.30 7.30 8.30
11.30 13.30 18.30 21.30 2320
*.35 Poradnik Domowy. 5.00 Muz.
dzień dobry. 5.35 Obserwacje 1 pro
pozycje. 5.45 Muz. 6.00 W kilku
taktach, w kilku słowach. 6.10 Ka
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KOMPLETY WYPOCZYNKOWE
KOMPLETY SEGMENTOWE
KOMPLETY KUCHENNE
FOTELE DWUOSOBOWE ROZKŁADANE
KANAPY JEDNOOSOBOWE ROZKŁADANE
KANAPY NAROŻNE
WERSALKI
KRZESŁA ZWYKŁE I TAPICERSKIE
BIURKA JEDNO- I DWUSZAFKOWE
SZAFY DWUDRZWIOWE MATOWE
SEGMENTY BIUROWE
R-108-0

i

Magister

DANUCIE ZAHORSKIEJ
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Męża
lek. med. dra

ROBERTA ZAHORSKIEGO
współpracownicy Międzyzakładowe!
Przychodni przemysłowej Odlewników
w Radomiu

R-726470
Magister

DANUCIE ZAHORSKIEJ
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Męża
lek. med dra

ROBERTA ZAHORSKIEGO
sKładają

współpracownicy Specjalistycznej
Przychodni Lekarskiej PKP w Radomiu

R-726469

SH

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
doktora

ROBERTA ZAHORSKIEGO
Rodzinie Zmarłego składają

pracownicy Oddziału Neurologicznego
i Wojewódzkiej Poradni Neurologicznej
w Radomiu

R-726477

lendarz. 6.13 Mel. przyjaciół. 6.35
Gimnastyka. 6.45—7.10 Dzień dobry
Warszawo. 7.15 Piosenki bez słów.
7.35 Wiosenne refleksje muzyczne.
8.00 Dialogi i zbliżenia. 9.30 Choro
by społeczne nadal groźne. 9.40
Dla przedszkoli. 10.00 Kto się z
czego śmieje. 10.30 Gra zespól
„Traditional Jazz Studio”. 10.40
Sprawy codzienne. 11.00 Słynni
dyrygenci węgierscy. 11.35 Skrzyn
ka poszukiwania rodzin PCK. 11.40
Muzyka. 12.05 G. Puccini: Duet
aria Manon oraz scena finałowa z
opery „Manon Loscaut”. 12.25 An
tykwariat z kurantem. 12.45 Po
pularne miniatury muzyczne. 13.00
Publicystyka krajowa. 13.10 „Za
gadki muzyczne". 13.35 Ze wsi i o
wsi. 13.50 R Wagner — „Idylla
Zygfryda”. 14.10 Więcej, lepiej, no
wocześniej. 1*25
Tu Radio-Moskwa. 14.45 Muzyka Telcmanna.
15.29 B. Bartok — Mlkrokosmos.
13.30 Studio Plus. 16.10 Bćla Bartók dwu 1 trzy głosowe pleśni
chóralne. 16.40 Na Warszawskiej
Fali. 17.00 „Operetka, jej twórcy
1 wykonawcy”. 17.20 „Pani Maria”
magazyn literacki. 18.00 Amator
skie zespoły przed mikrofonem.
18.25 Plebiscyt Studia „Gama”.
18.40 Krajobrazy. 19.00 Pamięci H.
Melcera — w 50-tą rocznicę śmier
ci. 19.40 Dcm 1 my. 19.55 Katalog
wydawniczy. 20.00 „Redakcyjne
Forum". 20.20 Muzyka. 21.20 Bisy w
Filharmonii. 21.39 Wiad. i Infor
macje sportowe. 21.40 J. Sebastian
Bach — III Sonata orkiestrowa
d-dur. 22.00 Tygodnik Kulturalny.
22.40 Konc. z nagrań WOSPR i TV.
23.35 Co słychać w świecle. 23.40
Muzyka.

Program III
Wiad.: 5.00 6.00 7.00 8.00 10.30 12.00
15.00 17.00 19.30 22.00
5.05 Między snem a dniem. 5.30
Gimnastyka.
6.05—8.00
Między
snem a dniem. 6 30 Polityka dla
wszystkich. 8.05 Co kto lubi. 9.00
„Lalka w bańce”. 9.10 Zespoły
Dizzy Billespicgo. 9.30 Nasz rok
78-my 9.45 Koncerty skrzypcowe.
10.35 Kiermasz płyt. 11.00 Codzien
nie powieść „Przeminęło z wia
trem” ode. 11.30—12 00 W tonacji
trójki. 12.25 Za kierownicą. 13.00
Potwórka z rozrywki. 13.50 „Aecjusz ostatni
Rzymianin”
14.00
Wszystkie
dzieła
fortepianowe
Schumanna. 15 05 Ballady S. Kra
jewskiego 15.20 Międzynarodowy
Zespół Pepcra Adamsa. 15.
*0
Roz
szyfrowujemy piosenki. 16.00 Z
wokandy 16.20 Muzykobranle. 16.45
Nasz rok 78-my. 17.05 Muz. poczta
UKF. 17.40 Bielszy odcień bluesa.
18.10 Polityka dla wszystkich. 1825

Czas relaksu. 19.00 Książka tygod
nia „Świat obecny, świat przy
szły”. 19.15 Zagubione melodie.
19.33 Opera tygodnia — „Aicina”. 19.50 „Tango Noycmbcr” ;
ode. powieści. 20.00 Złote płyty.
20.35 Prawie autobiografia. 21.00
Thesaurus muzyki polskiej. 21.33
Antologia piosenki francuskiej.
22.08 Zespół Beach Boys. 22.15 Kon
sonanse i dysonanse. 22.00 „Pieśń
o poranku” — wiersze. 23.05—24.00
Między dniem a snem ok. 23.15
„Pająk" gaw.

Program IV
Wiad.: 6.40 12.00 15.00 16.00 18.C0
22.55
6.00 Jęz. niemiecki. 6.15 Dla nau
czycieli „Radlo-szkole". 6.30 Ze
spół „Rama 111”. 6.45—7.40 Dzień
dobry Warszawo, T.40 Radio dedy
kuje. 8.00 Śpiewa Alicja Majew
ska. 8.10 Radiowo-TV Szkoła Śre
dnia dla Pracujących Język pol
ski. 8.25 Bcdrich Smetana — Uwertura uroczysta d-dur — stereo
lok. 8.35 Nie tylko dla słuchaczy w
mundurach. 9.00 Dla kl. III i IV
(wych. muzyczne). 9.20 Podróże
muzyczne po kraju. 9.40 Dla przed
szkoli. 10 00 Dla kl. VI (jęz. pol
ski). 10.30 Estrada przyjaźni. 11.30
Boulez prowedzł Berlioza stereo
lok. 12.05—12.25 Glos Mazowsza,
Kurpii i Podlasia. 12.25 Giełda płyt
(stereo tok.) 13.00 Jęz. rosyjski.
12.15 Rosyjskie pieśni ludowe. 13.30
Tu Studio Stereo (stereo ogólno
polskie). 15.05 Matysiakowie. 15.40
Książki do których wracamy —
„Pałac”. 16.03 „Wszechnica rodzin
na” 16.23 Sekrety listów. 16.40—
—18.20 Program WORT. 16.40 Na
Warszawskiej Fali. 17.00 Słuchaj
nas. 17.40 Tu Studio * (stereo lok.).
18.00 Dziennik .,6 popołudniu”.
18.10 dc. Słuchaj nas. 18 25 Pasja,
podróże, przygody. Szlakiem wy
praw polskich naukowców. 19.00
Rozmowy o sprawach rolnictwa.
19.15 Jęz. angielski. 19.30 Recital
Arthura Morciry — Limy odtwo
rzenie występów w F. N. (stereo
lok.) 20.20 (w przerwie koncertu)
„Tradycje rodzinne” — frag. 20.40
d. c. recitalu. 21.50 NURT — psy
chologia „Sposoby zapobiegania
powstawaniu nerwic u dzieci".
22.10 Nicoio Paganini — „Tema
eon variazionl". 22.15 Słownik po
jęć filozoficznych — sceptycyzm
22.35 Radlowo-TV Szkoła Średnia
dla Pracujących Historia. 22.50 Lu
domir Róży ciel — Nokturn op. 30
nr l.
Szczegółowy program audycji
Polskiego Radia zamieszcza Ty
godnik „Radio I Telewizja”
Polskie Radio zastrzega sobie
możliwość zmian w programie.

PRACE PROTETYCZNE W ZLOCIE
WYKONUJE

PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA
ODDZIAŁ WUSP
Radom, Żeromskiego 50
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Znów będzie las

Można i w starym zakładzie

TEMAT DNIA

Obowiązek pamięci Sukces dodał odwagi „rymarzom"
Jak co roku — również w kwietniu br. Miesiącu Pamięci
Narodowej — społeczeństwo Radomia i województwa wraz
z całym polskim narodem wraca pamięcią do bolesnych 1
trudnych doświadczeń, które stały się naszym udziałem w
okresie ostatniej wojny światowej. W tyra miesiącu oddajcmy hołd pamięci wszystkich poległych i zamordowanych —
ofiar hitlerowskiego faszyzmu. W miejscach martyrologii w
Radomiu i województwie, na licznych grobach uczestników
walk września 1939 roku, na cmentarzach partyzanckich i
żołnierzy radzieckich harcerze, delegacje zakładów pracy,
kombatanci II wojny światowej składają wieńce — dowód
pamięci o tych, którzy nie ugięli się przed przemocą faszys
towską, zginęli w obronie ojczyzny, byśmy mogli budować
nowoczesny kształt kraju. W szkołach i zakładach pracy od
bywają się spotkania z partyzantami, byłymi więźniami
obozów koncentracyjnych, żołnierzami WP, którzy wraz «
Armią Radziecką wyswobodzali tereny obecnego wojewódz
twa radomskiego. W szkołach odbywają się apele, organizu
je się okolicznościowo wystawy w Izbach Pamięci. Do tema
tyki lekcji wychowania obywatelskiego, historii 1 języka
polskiego wprowadzono bogate treści z okresu walk o wy
zwolenie społeczne i narodowe. Treścią wielu spotkań są
również uroczystości związane z XXXV-leciem powstania
ZWM, organizacji młodzieży polskiej, zrodzonej z walki
przeciw okupantom, 1 XXV-Iecia powstania Ludowego Woj
ska Polskiego.
W Dzielnicowych Domach Kultury odbywają się imprezy
związane z Miesiącem Pamięci Narodowej. 14 ta. w idalińskim DDK odbyła się impreza pn. „Spotkanie pokoleń
*
z
udziałem członków ZBoWiD i licznej rzeszy młodzieży, ró
wnież 14 bm. odbył się tam wieczór poezji poświęconej
twórczości poety-żołnierza, Lucjana Szenwalda.
Podobny wieczór poezji zorganizowała młodzież w radom
skim MDK. 21 bm. w DDK na Obozisku 1 87 bm. w MDK
o godzinie 17 młodzież spotka się na imprezie artystycznej
przygotowanej przez własne zespoły sceniczne i recytators
kie. ZDK „Waltera
*
organizuje 30 kwietnia br.‘ wycieczkę
dla pracowników do Anielina, gdzie w czasie II wojny świa
towej zginął mjr Huba!. W każdą środę kwietnia w świet
licy „Radoskóro” o gotlz. 18 organizowane są projekcje fil
mów wojennych, n o 18 godz. również w każdą środę, spot
kania z działaczami ZBoWiD na cyklu odczytów: „Wkład
Polaków w zwycięstwo nad faszyzmem”.
Obowiązek narodowej pamięci wobec ofiar faszyzmu to
nie tylko refleksja, ale 1 działanie, kontynuacja ich dzieła.
Większość radomlan to obecnie ludzie młodzi, którzy nie
pamiętają wojny. Otrzymali oni od pokolenia swych ojców
dar bezcenny — możliwość życia w warunkach pokojowych.
Stąd też również w środowiskach młodzieży szkolnej i pra
cującej, podobnie jak wśród starszego pokolenia pamiętają
cego koszmar zbrodni wojennych, podnosi się protest prze
ciwko narastającej zmowie, imperialistycznym próbom za
grożenia pokoju poprzuz wyścig zbrojeń 1 rozwijanie nowych
typów broni masowej zagłady, (be-de)

Samotnie i pieszo
dookoła Polski
Inż. Zdzisław Pająk jest radomianinem i pracownikiem
KW MO w Radomiu. Od 26
lat dla własnej przyjemności
uprawia lekkoatletykę, którą
wszczepili mu w czasie nauki
w Technikum Mechanicznym
nauczyciele w.f. S. Szczepański
A. Wicherek i J. Korwin-Kijuć.
— Służbę wojskową odby
wałem z trzema przyjaciółmi
— wspomina Z. Pająk. .Jak
wszystkich młodych ludzi in
teresowały nas egzotyczne
wyprawy a szczególnie jedna
ich odmiana — piesze wędrów
ki. W 1057 r. napisaliśmy
wspólnie do redakcji Istnieją
cego wówczas i bardzo popu
larnego tygodnika „Dcckoła
świata” prosząc o petnee w
zorganizowaniu rajdu piesze
go dookoła krajów socjalisty
cznych. Owszem, otrzymaliśmy
odpowiedź, z której jednozna
cznie wynikało, że redakcja
nie może pomóc w naszym
przedsięwzięciu,
ale
radzt
nam, abyśmy wybrali się w
podobny rajd pieszy lecz do
okoła Polski.
Udzielana rada bardzo spo
dobała się trójce przyjaciół.
Przyrzekli sobie wówczas, że
jeżeli tylko będą kiedyś od
powiednie warunki, wspólnie
ruszą wzdłuż polskich gra
nic.
Od tego czasu minęło ponad
20 lat. Młodzi ludzie założyli
rodziny, poświęcili się pracy
zawodowej. Zdzisław Pająk
ciągle jednak pamiętał o da
nym kiedyś słowie i solidnie
przygotowywał się do realiza
cji młodzieńczego zamiaru.
— Już w 1958 r. zostałem
członkiem Polskiego Towa
rzystwa Turystyczno-Krajoz
nawczego — mówi Z. Pająk.
Spośród wielu form turystyki
wybrałem samotne rajdy pie
sze. Trudno mi w tej chwili
zliczyć w ilu takich imprezach
uczestniczyłem. W ciągu os
tatnich dwóch lat dodatkowo
ćwiczyłem marsze z 10-kilogramowym obciążeniem na
plecach. Doszedłem do tego, że
w ciągu dnia pokonywałem
swobodnie trasy o długości 50
km z szybkością około 6 km
na godz. Dopiero te rezultaty
pozwoliły ml na rozpoczęcie
konkretnych przygotowań do
rajdu dookoła Polski.
Po wielu szczegółowych obliczeniach z mapą samocho
dową Polski w ręku Zdzisław
Pająk podjął ostateczną decy
zję. 1 czerwca br. wyruszy z
Radomia w samotny, pieszy
rajd wzdłuż polskich granic na
trasę o długości aż 3.516 km,
która podzielona została na 86
jednodniowych etapów. Naj
krótszy wynosi 31 km a naj
dłuższy 53 km. Trasa wydzie
lona na mapie Polski prowa
dzi z Radomia przez Zwoleń,
Puławy, Kurów, Lublin, Łuczynów, Urszulin do Włodawy
i dalej wzdłuż wschodnich
granic kraju w kierunku pół
nocnym obok jezior i nad Mo

rzem Bałtyckim, następnie
wzdłuż Odry i Nysy Łużyckiej,
przez Sudety i Karpaty, aby
przez Bieszczady i wzdłuż Sa
nu wrócić z powrotem przez
Lublin i Kazimierz nad Wisłą
do Radomia, gdzie 26 sierpnia
br. zostanie zakończony ten,
chyba najdłuższy w historii
krajowej turystyki, samotny
rajd pieszy.
— Cały rajd obywać się bę
dzie pod hasłem „Szlakiem
walk funkcjonariuszy Służby
Bezpieczeństwa i Milicji Oby
watelskiej oraz żołnierzyLudowego Wojska Polskiego,
gdyż przypada on w 34 roczni
cę powstania MO i 35 roczni
cę utworzenia Wojska Polskie
go — informuje Z. Pająk. Dla
mnie ta wyprawa ma szczegól
ne znaczenie i charakter gdyż
ma być osobistym, skromnym
rewanżem za to co udało ml
się osiągnąć w życiu osobis
tym i zawodowym w Polsce
Ludowej. Poza tym chciałbym
aby to było także spełnienie
młodzieńczych marzeń i dane
go kiedyś słowa.
„Życie” jako pierwsze infor
muje o niecodziennych pla
nach wakacyjnych radomlnina. Już dziś zapowiadamy, że
śledzić będziemy dalsze przy
gotowania do rajdu oraz jego
przebieg. Miejmy nadzieję, że
nic nie stanie na przeszkodzie
w realizacji tej pieszej wypra
wy, którą może podjąć rzeczy
wiście tylko dobrze przygoto
wany piechur.
TMZ

„Rymaree” — tak zwyklo
się mówić w Radomiu o zało
dze zakładu nr 2 „Radoskóru” przy ul. Dzierżyńskiego 95
na Borkach. Nie wszyscy zda
ją sobie jednak sprawę, że
określenie to już dawno prze
stało być adekwatne do ro
dzaju produkcji, która opusz
cza bramy zakładu.
— Przez wiele lat rzeczy
wiście specjalizowaliśmy się
w produkcji rymarskiej, do
starczając przede wszystkim
uprzęże końskie, różnego ro
dzaju galanterię skórzaną a
nawet siodełka rowerowe —
mówi Jan Wnuk, kierownik
zakładu Moment przełomowy
nastąpił w 1960 r, kiedy to
taśmę montażową opuściła
pierwsza para damskich bu
tów. Do dziś trzymam w biur
ku tę parę modnych wów
czas „gdynek”, wykonanych
ze świńskiej skóry. W tym ro
ku 1300-osobowa załoga w
większości zajmie się produk
cją butów a tylko lOO-osobowa grupa — rymarstwem. Je
szcze lepiej obrazuje to zesta
wienie wartości obydwóch ro
dzajów produkcji: 270 min zł
da obuwie a tylko 62 min zł
— rymarstwo.
Rymarska tradycja

do obuwia a nawet magazynlerkę Janinę Walkiewicz.
Zadecyduje załoga

Sporo tych nazwisk. Ale
właśnie oni, członkowie za
łogi z popularnej „dwój
ki” czy, jak dawniej mó
wiono z „Kromółowskiego”,
w dużjTn stopniu zadecy
dują o powodzeniu tegoro
cznego natarcia „Radoskóru” na zagraniczne rynki
zbytu. Oryginalne, damskie
botki welurowe na sztucznym
kożuchu, które robi się dla
odbiorcy
amerykańskiego,
świadczą, że można produko
wać dobrze 1 modnie. Celem
sondażu rynku, 5 tys. partych
Pod budowę Elektrowni
butów przeznaczono do sprze
„Kozienice”
wykarczowano
daży w krajowych sklepach
przed kilku laty około 100 ha
fabrycznych
„Radóskóru”.
iasów. Były to lasy o malej
Snrzedano wszystko dosłownie
wartości. Wraz z postępującą
w ciągu kilku godzin!
budową elektrowni i oddawa
Nic dziwnego, że ten suk
niem poszczególnych obiektów
ces dodał odwagi załodze z do eksploatacji przystąpiono
Borek, która chce przyjmo
do rekultywacji terenów za
wać w tym roku każde, za
branych kiedyś pod budowę.
graniczne zamówienie i po je
Na terenach tych prowadzi
go wykonaniu
najbardziej
się orki mechaniczne, wzbo
udane wzory dostarczać także
gaca nawozami glebę i sadzi
na krajowy rynek. Kto wie, odpowiednie gatunki drzew.
czy n!e będzie to przysłowio
W obrębie elektrowni przy
wy „złoty środek” nn to, aby
wrócono już nonad 20 ha lasu.
buty i opinia o „Radoskórze”
Na przecinkach, gdzie bieg
były lepsze niż są dotychczas.
ną 1'-!?“ w,rsok!e"o napięcia
Jeżeli tak się stanie, swój
udział będą mieć w tym także
„rymarze” z Barek.
TADEUSZ M. ZA JĄC

Mimo tej obuwniczej domi
nacji rymarze, w większości
najstarsi i najbardziej doś
wiadczeni pracownicy zakła
du, cieszą się dużym Dowo
dzeniem wśród załogi. Kiero
wnik wydziału produkcji ry
marskiej Stanisław Pasik 1
mfstrz Zenon Pluciński to lu
dzie, którzy tworzyli powojen
ną historię zakładu. Niewiele
ustępują im doświadczeniem
W czasie wakacji od 26
Pionki —• Zwoleń — Kozienitakże technolog Teresa Słom czerwca do 20 sierpnia Za
ce i Studzianki Pancerne.
ska i rymarz Bogdan Wiel-oNa trasach tych zarezerwo
rząd Oddziału Wojewódzkie
chowski.
wane są noclegi w schronis
go Polskiego Towarzystwa
Stronnictw Młodzieżowych w kach młodzieżowych. W cza
Oni to właśnie zadecydowa
sie wycieczki można zwiedzić
li, że w dobie mechanizacji Radomiu organizuje 14-dr.iozabytki kultury polskiej oraz
we wycieczki po trasach ty
rolnictwa wyprodukuje się w
powych dla obozów wędrow
pomniki i miejsca upamięt
br. 3 tys. kompletów końs
niające martyrologię narodu
kiej uprzęży. Będzie to przy nych.
polskiego. Propozycja ta po
najmniej o dwa razy za ma
Trasa — „Pancerna" prze
winna zainteresować młodzież
ło aniżeli wynoszą potrzeby
biega nrzez Puszczę Kozieniszkolną.
rynku a przecież jeszcze nie
cką, Studzianki Pancerne cBliższych Informacji na te
dawno chciano zupełnie za
raz przyczółek warecko-magmat organizacji wycieczek
przestać tej produkcji! Rów
nuszews'-i i wynosi 260 km.
udziela Biuro Oddziału Woje
nież rymarze, W ramach pro Wędrówka po tej trasie roz
dukcji ubocąnej, uszyją około poczyna się w Szydłowcu i wódzkiego Polskiego Towa
rzystwa Schronisk Młodzieżo
300 tys. par rękawic ochron
prowadzi przez Radom — wych
ul. Słowackiego 9. in
nych, których obecnie można
Zwoleń — Garbatkę — Ko
formacji
można zasięgnąć te
byłoby sprzedać nawet dzie
zienice — Studzianki Pancer
lefonicznie
pod nr 298-07 w
sięciokrotnie więcej, gdyby nie
ne — Warkę — Konary.
godzinach 8—15. (ów)
ograniczone zdolności pro
Trasa — „Leśna" wiedzie
dukcyjne.
również przez Puszczę KozieChoćby dla - podtrzymania nicką
wynosi 270 km, a węd
tradycji ryrttałstwo z pew rówkai rozpoczyna
się w Bel
nością jeszcze długie lata bę
Dziś 18 bm. jak zwykle w
Dużym 1 prowadzi przez
dzie cechą charakterystyczną sku
każdy wtorek, w Wojewódz
Nową Wieś — Siekluki —Ra
zakładu na Borks.ch. Przysz
dom — Jedlnię Letnisko —
kiej Poradni Wychowawczołość należy jednak bezwzglę
Zawodowej dyżuruje przy te
dnie do obuwia. I to nie tego
masowego, standardowego lecz
lefonie psycholog. Udziela on
bardziej pracochłonnego, pro
porad młodzieży odnośnie
dukowanego przede wszyst
trudności w nauce i osobi
kim na zamówienie odbior
stych problemów, rodzice zaś
ców zagranicznych. Trudne to
zadanie. Szczególnie w wa
mogą zgłaszać swoje kłopoty
Radomska „Gromada” pod
runkach lokalowych starego
związane z wychowaniem ,
trzyma
w
br.
dobre
trady

zakładu, który chociaż stale cje i na przełomie lipca i
dzieci.
remontowany i modernizowa sierpnia zorganizuje autoka
Dyżur trwa w godzinach
ny, mimo wszystko nie może rowe wyjazdy do Budapesz
15—17. nr telefonu 298-07.
równać się z nowoczesnym tu, połączone z- wypoczyn
zakładem. W tej sytuacji tym
kiem na pięknej wyspie Mał
bardziej na uwagę zasługują
gorzaty na Dunaju. Z propo
wyniki, które uzyskuje zało zycji tygodniowej eskapady za
ga z Borek. 97,7 proc, obuwia około 3,5 tys. zł z pewnością
zgodnego z polską norma w skorzysta wielu radomian.
I kwartale br. to wynik rzad
ko osiągany w krajowych za
rośnie młody las. Trwają też
Tegoroczną nowością „Gro
18 bm. jak w każdy wtorek
kładach obuwniczych!
dalsze prace zalesieniowe. Pod
mady” są samolotowe, 4-dnioczynny jest telefon, przy któ
fachowym nadzorem służby
we wycieczki do Pragi połą
rym dyżurują lekarze derma
leśnej tereny wokół elektrow
Perspektywy dla obuwia
czone ze zwiedzaniem okolic
tolodzy z Wojewódzkiej Przy
ni zalesia młodzież z przed
stolicy Czechosłowacji. Koszt chodni Skómo-Wenerologicztakiego, krótkiego wypadu do
nej. Dziś na pytania z zakre siębiorstwa budowy elektrow
— W tym raku mamy wy
ni a także uczniowie Techni
su profilaktyki i leczenia cho
produkować 1390 tys. par o- kraju południowych sąsiadów
kum Energetycznego w Ko
buwia — mówi J. Wnuk. Pół podobny jak w przypadku rób wenerycznych udzielać bę
do
Budapesztu. dzie odpowiedzi w godz. 15—16 zienicach. W tym roku miedzi
miliona par stanowić będzie wycieczki
obuwie męskie a resztę dam Pierwsze wyjazdy — już w dr Barbara Osuchowska, tek pracownicy z elektrowni od
nowią 5 ha lasu. W krajobra405-12. (n)
połowie maja, (mz)
skie, dziewczęce i dziecięce.

Atrakcyjne trasy
turystyki szkolnej

Porady psychologa

Tegoroczne nowości
turystyczne „Gromady”

Wtorkowy dyżur
lekarza dermatologa

Z procesu mięsnego w Radomin

Nie działał system wewnętrznej
i społecznej kontroli
Trzeci tzw. „proces mięsny"
toczący się przed Sądem Wo
jewódzkim w Radomiu i za
kończony wyrokiem nieprawo
mocnym, w którym na ła
wach oskarżonych zasiadło
25 b. pracowników Zakładów
Mięsnych, kierowców z Przed
siębiorstwa Transportu Mięs
nego i PKS, wartowników I
paserów, w pełni odsłonił me
chanizm popełnianych kra
dzieży w tych zakładach. Ujawnił on wszystkie okoliczności, w których grupa przes
tępców gospodarczych mogła
od jesieni 1975 ro listopada
1976 roku uprawiać złodziej
ski proceder. Jest on ostrze
żeniem nie tylko dla kierow
nictwa tych zakładów — rów
nież dla wielu innych, gdzie
w sposób jedynie formalny
działa system kontroli społe
cznej i wewnętrznej, gdzie
niewłaściwa organizacja pra
cy stwarza sprzyjające wa
runki dla przestępczych ma
chinacji.
Jak wynika z przebiegu po
stępowania sądowego, podsta
wowym ogniwem w łańcuchu
tych masowych kradzieży by
ły wydziały uboju oraz roz-

Większość trafi do odbiorców
w USA, Związku Radzieckim,
Wielkiej Brytanii, Belgii a na
wet — Kuwejcie. Stawiamy
na obuwie welurowe, produ
kowane tzy. systemem fleksiblowym. Bardzo wygodne w
noszeniu 1 poszukiwane na
świecie. Dyrekcja przedsię
biorstwa chce, abyśmy spe
cjalizowali się w produkcji
eksportowej na wszystkich
trzech taśmach montażowych.
To bardzo odpowiedzialne za
danie, wymagające w dodat
ku unowocześnienia parku
maszynowego...
W „dwójce” postanowili je
dnak spróbować sił. Taka już
mentalność „rymarzy”, którzy
w starym zakładzie na Bor
kach zawsze starali się po
prostu dobrze pracować. W
szwalni, tam gdzie pracują
tacy fachowcy jak brygadzistki Jadwiga Kuczyńska,
Zuzanna Wosińska 1 Maria
Chałubińska oraz szwaczki
Jadwiga Dolega 1 Helena
Szrzelkow. A także w wy
dziale montażu, gdzie nracują
orzykładnie mistrzowie Hen
ryk Nowak i Janina Pietras?':
czy robotnik Stanisław Żońca. Do grona ludzi dobrej ro
boty z pewnością zaliczyć mo
żna również małżeństwo Wła
dysławę i Stanisława Pasiko
wskich oraz Marka Kocura,
którzr zajmują się tzw. ska
kaniem. wierzchów 1 spodów

bioru I wykrawania mięsa.
Tutaj bowiem oskarżeni Ma
rian J. i Jan W. wespół ze
swymi pomocnikami opraco
wali 1 zrealizowali metodę
przenoszenia do następnego
złodziejskiego ogniwa — ma■gazynu skór surowych — naj
wartościowszych części mięsa,
karczków i polędwic.
Przeznaczone do wyniesie
nia za bramę fabryczną mię
so ukrywano pod atestami
skór surowych, które inni
pracownicy — poruszający się
zresztą swobodnie po całym
zakładzie — przewozili wóz
kami do magazynu. Była to
zaledwie połowa drogi kra
dzionego mięsa poza zakłady.
Uczestnicy tego systemu — z
magazynu skór surowych,
przede wszystkim Jan K. i
Kazimierz W., podjęli się
bardzo ostrożnej pracy przy
gotowawczej,
wymagającej
dokładnego rozeznania i swoi
stej egitacjl wśród pracowni
ków transportu, kierowców
Przedsiębiorstwa Transportu
Mięsnego i PKS.
Kierowców kaptowano prze
konywaniem, że w tak dobrze

zorganizowanych kradzieżach
nie ma prawie ryzyka. Wy
jaśniano im więc, że nawet
spore „ubytki” przy dużej
produkcji t przerobach w Za
kładach Mięsnych stanowią w
sumie niewielki ułamek pro
centa, który przypisać będzie
można „naturalnym ubytkom”.
Zapewniano, że już wcześniej
nawiązane zostały kontakty z
wartownikami, którzy solen
nie zobowiązali się do pozor
nej jedynie kontroli samo
chodów wywożących kradzio
ne mięso za bramę. Wskazy
wano również, że kradzieżom
1 „urobieniu" wartowników
sprzyja fakt nieobecności w
tym czasie komendanta za
kładowej służby wartowni
czej, przebywającego na le
czeniu w szpitalu. Do współ
pracy udało się pozyskać wię
kszość — aż siedmiu warto
wników przemysłowych, prze
rzuty samochodowe organizo
wano po godzinie 15-tej, kie
dy to pracownicy obsługujący
wagi mogący wpaść na śla
dy przestępstwa, kończyli pra
cę. Nie zawiodły również prze
widywania przestępców, że
organa kontroli zewnętrznej
Państwowej Inspekcji Skupu
i Przetwórstwa Artykułów
Rolnych z Kielc nie wykryje
od razu wszystkich, w* tym i
wynikających z kradzieży,
przyczyn mięsnych ubytków.
Pracownicy PISiPAR, wyko
nujący z reguły raz do roku
dokładną kontrolę wydajno
ści produkcji mięsa z dostar-

czanego żywca, stwierdzili co
prawda, że norma ubytków
mięsa w tych zakładach zo
stała przekroczona o 0,71 proc.,
w stosunku do średniej tole
rowanej. Przekroczenie tego
normatywnego wskaźnika pró
bowano jednak
uzasadnić
tym, że w Radomskich Za
kładach Mięsnych przerabiano
powszechnie na mięso trzodę
chlewną z rasy gołębskiej,
mniej wydajną od innych ga
tunków zwierząt rzeźnych.
Ułamek ponadnormatywne
go procentu ubytków w ska
li rocznej produkcji zakładu
przedstawiał jednak niebaga
telną ilość 105 ton, co powin
no już wzbudzić większy nie
pokój i spowodować zaostrze
nie kontroli społecznej i we
wnętrznej.
Dopiero po ujawnieniu gru
py przestępczej, kierownictwo
zakładów, zorientowane już w
niewłaściwej organizacji pra
cy i nie dość sprawnej kon
troli procesów produkcyj
nych, wprowadziło obostrze
nie, usprawniło organizację
pracy. Najważniejszym po
czynaniem jest obecnie wdro
żenie kontroli międzywydzia
łowej, zahamowanie żywioło
wego i nie dość systematycz
nie sprawdzanego przepływu
mięsa między stanowiskami
pracy. I wreszcie ostatnie ogniwo — paserzy. Byli wśród
nich dawni pracownicy zakła-

dów, którzy opuściwszy je z
różnych przyczyn zachowali
„koleżeńskie” j „handlowe”
związki z przestępcami.
Sąd Wojewódzki udowodnił
przestępcom, że działając na
szkodę zakładów i zaopatrze
nia rynku, przywłaszczyli co
najmniej 4 tony 650 kg mię
sa. 'Wszystkim oskarżonym udowodniono winę. W stosun
ku do większości oskarżo
nych wydano wyroki od 1 do
7 łat pozbawienia wolności,
kary grzywny wyniosły od
10 tys. do 100 tys. zł, w sto
sunku do 4 głównych spraw
ców przestępstwa sąd orzekł
całkowitą konfiskatę ich mie
nia. 3 oskarżonych ukarano
warunkowym
zawieszeniem
kary, 4 oskarżonym darowa
no karę pozbawienia wolno
ści z mocy dekretu o amne
stii. Wyrok nie jest prawo
mocny.
Proce® śledzili z uwagą
przedstawiciele
radomskich
zakładów pracy i instytucji.
Mogli się oni przekonać jesz
cze raz, że nic nie może zastą
pić stałej społecznej i wew
nętrznej kontroli w zakładzie
produkcyjnym, że najdrob
niejsze nawę nieprawidłowo
ści w organizacji pracy stwa
rzają pole dla działalności
przestępczej. Surowce wyroki,
które zapadły w tym proce
sie, są ostrzeżeniem dla po
tencjalnych i aktywnych nie
zawsze jeszcze wykrytych
złodziei mienia społecznego.
be-dc

zie „Kozienic” znów będzie
las. Cod) fot. Bronisław Duda

W trosce o klienta

Kontrola jakości
towarów w WSS-ie
Nad jakością produkowa
nych i sprzedawanych towa
rów w placówkach
WSS
„Społem". czuwają specjaliści
z Zakładu Odbioru Jakościo
wego Towarów w Radomiu.
Jak bardzo potrzebna jest ich
praca z punktu widzenia
klientów świadczy fakt, że w
ub. roku reklamowali oni u
producentów 952 partie różne
go rodzaju wyrobów o war
tości aż 25.5 min zł. Mimo że
nie wszystkie reklamacje ws
tały w pełni uznane i tak pro
ducenci zapłacili blisko 1,5
min zł kar. umownych.
Podane
liczby
dobitnie
świadczą o ootrzebie istnienia
tej placówki, która jest pierwszym „sitem” na drodze to
warów od producentów do
sklepów. Nic dziwnego, że im
lepsza bedzie jakość nracy za
łogi zakładu tym mniej na
rzekań będzie w sklepach ze
stronv klientów, (mzł

KRONIKA DNIA
We Florianowie pa. Policzna TTletni Andrzej Osiński, kierojąc
samochodem marki „Fiat 12tp"
nr rej. Ł.UC-SSS7 zajechał drogę
33-letniemu Kazimierzowi Dob.taszewsklemu
zam. w Będzinie,
który kierował samochodem „Fiat
lilp" nr rej. •SE-1373. W wyniku
zderzenia obydwaj Kle.owej' do
znali złamania nóg i zostali od
wiezieni do szpitala w Puławach.

★

Na ul. Słowackiego w Radomiu
IS-letni Władysław K. sam. przy
ul. Piotrkowskiej
1S
kierując
trójkołowym wóaktem potrącił 9*
letni
dziewczynką zam. przy ul.
Czachowskiego 13. Doznała ona
złamania kości miednicy 1 -n
ta odwieziona. do szpitala w Bodo,
ml u.

